Rzeszów, 23.10.2017 r.

ZDP-5-DZP/373/PRO/1/2017

ZMIANA
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła
Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I
realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”
1. Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający – Powiat Rzeszowski wprowadza zmianę do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, a mianowicie:
Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców:
§ 4 o treści:
Wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulą wykonalności:
– do dnia 20 marca 2018 r.
Wykonanie całości zamówienia (wraz z przedłożeniem operatu kolaudacyjnego):
– do dnia 30 września 2019 r.

Otrzymuje brzmienie:
Wykonanie całości zamówienia (wraz z przedłożeniem operatu kolaudacyjnego):
– do dnia 30 września 2019 r.
§ 5 ust. 2.1 pkt 1 o treści:
Projektant - branża drogowa – osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat
wykonała min. 3
1)
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.

Otrzymuje brzmienie:
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.

§ 5 ust. 2.1 pkt 2 o treści:
Projektant – branża mostowa – osoba która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała min. 3
2)
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.

Otrzymuje brzmienie:
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.

§ 5 ust. 2.1 pkt 3 o treści:
Sprawdzający – branża drogowa – osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała lub
3)
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.

Otrzymuje brzmienie:
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.

§ 5 ust. 2.1 pkt 4 o treści:
Sprawdzający– branża mostowa, osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała lub sprawdziła
4)
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.

Otrzymuje brzmienie:
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 ust. 2.2 pkt 1 o treści:
Kierownik Budowy - branża drogowa – osoba do kierowania robotami budowlanymi,
1)
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.

Otrzymuje brzmienie:
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.

§ 5 ust. 2.2 pkt 2 o treści:
Kierownik Budowy – branża mostowa – osoba do kierowania robotami budowlanymi,
2)
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.

Otrzymuje brzmienie:
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.

§ 6.1 ust. 1 pkt 1) o treści:
1)
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §5 ust.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. określonego w §5 ust.1:

Otrzymuje brzmienie:
1)

Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §5 ust.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. określonego w §5 ust.1:

§ 6.1 ust. 1 pkt 2) o treści:
1)
Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §5 ust.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)

Otrzymuje brzmienie:
1)

Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w §5 ust.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)

§ 13 ust. 2:
Uwaga 2 o treści:
Uwaga 2
Okres gwarancji i dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego nie stanowi kryterium i wynosi
12 m-cy

Otrzymuje brzmienie:
Uwaga 2
Okres gwarancji i rękojmi dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego nie stanowi kryterium
i wynosi 12 m-cy

§ 13 ust. 2
Po Uwadze 2 należy dodać Uwagę 3 o treści
UWAGA 3:
Okres gwarancji i rękojmi dla robót związanych z wykonaniem zieleni nie stanowi kryterium i wynosi 36 m-cy.

Rozdział 2. Formularz oferty:
ust. 5 o treści:
Oświadczamy, że udzielamy ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
5.
i użyte materiały licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
(Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy).
UWAGA1:
Okres gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 m-cy.

Otrzymuje brzmienie:
5.

Oświadczamy, że udzielamy ……. miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty
i użyte materiały licząc od daty odbioru końcowego robót.
(Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 60 miesięcy).
UWAGA1:
Okres gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12 m-cy.
UWAGA 2:
Okres gwarancji i rękojmi dla robót związanych z wykonaniem zieleni wynosi 36 m-cy.

Rozdział 3. Istotne postanowienia umowy:
§ 5 ust. 4 o treści:
4.
Materiały z rozbiórki należy usunąć przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 zm.).

Otrzymuje brzmienie:
4.

Materiały z rozbiórki należy usunąć przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 zm.).
Pozyskane z wycinki drewno i karpinę należy przewieźć do Zarządu Dróg Powiatowych
- Obwodu Drogowo-Mostowego w Babicy – po uzgodnieniu z Kierownikiem ODM.
Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca.

§ 10 ust. 2 o treści:
2.
Z Zespołem do nadzoru w zakresie Dokumentacji projektowej będą:
- konsultowane wszelkie uzgodnienia,
- uzgadniane i zatwierdzane jej elementy.

Otrzymuje brzmienie:
2.

Z Zespołem do nadzoru w zakresie Dokumentacji projektowej będą:
- konsultowane wszelkie uzgodnienia,
- uzgadniane i zatwierdzane jej elementy.
Przedstawione rozwiązania zostaną rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia
przez Wykonawcę.

§ 12 o treści:
Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 ustala się do dnia:
- wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem Decyzji ZRID z klauzulą wykonalności
- do dnia 20 marca 2018 r.
- wykonanie całości zamówienia (wraz z przedłożeniem operatu kolaudacyjnego)
- do dnia 30 września 2019 r.

Otrzymuje brzmienie:
Termin wykonania zamówienia określonego w § 1 ustala się do dnia:
- wykonanie całości zamówienia (wraz z przedłożeniem operatu kolaudacyjnego)
- do dnia 30 września 2019 r.

§ 17 ust. 3 o treści:
3.
Podstawą wystawienia faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej, będzie
protokół bezusterkowego odbioru prac projektowych podpisany przez Zespół do nadzoru
i zatwierdzony przez Starostę Rzeszowskiego, zgodny z aktualnym Harmonogramem prac.

Otrzymuje brzmienie:
3.

Podstawą wystawienia faktury częściowej za wykonanie dokumentacji projektowej, będzie
protokół odbioru prac projektowych podpisany przez Zespół do nadzoru i zatwierdzony przez
Starostę Rzeszowskiego, zgodny z aktualnym Harmonogramem prac.

17 ust. 5 o treści:
5.
Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego
robót oraz sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony
przez Starostę Rzeszowskiego obmiar wykonanych robót zgodny z aktualnym Harmonogramem
prac.

Otrzymuje brzmienie:
5.

Podstawą wystawienia faktury końcowej, będzie protokół odbioru końcowego robót oraz
sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzony przez
Starostę Rzeszowskiego obmiar wykonanych robót zgodny z aktualnym Harmonogramem prac.

§ 20 ust. 1 treści:
1.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały
na okres …………. miesięcy.
W/w okres nie obejmuje oznakowania poziomego cienkowarstwowego dla którego okres
gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy.

Otrzymuje brzmienie:
1.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i użyte materiały
na okres …………. miesięcy.
W/w okres nie obejmuje:
- oznakowania poziomego cienkowarstwowego dla którego okres gwarancji i rękojmi wynosi
12 miesięcy.
- robót związanych z wykonaniem zieleni dla których okres gwarancji i rękojmi wynosi
36 miesięcy.
Po 3 letnim okresie gwarancji i rękojmi udatność nasadzeń nie powinna być niższa niż 95 % dla
krzewów.
Dopuszczalny stopień wypadów (zieleni wysokiej i niskiej, która się nie przyjęła) to 5% dla
krzewów.

20 ust. 2 o treści:
2.
Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania
bezusterkowego odbioru końcowego robót.

Otrzymuje brzmienie:
2.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania
odbioru końcowego robót.

2. W związku z w/w zmianami, w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin

składania ofert, co powoduje wprowadzenie n/w zmian:
Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców:
§ 8 ust. 2 o treści:
2.
Wadium wnosi się na rzecz:
POWIAT RZESZOWSKI, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, przed upływem terminu
00
składania ofert, tj. do dnia 26 października 2017 r. do godz. 10 .
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Otrzymuje brzmienie:
2.

Wadium wnosi się na rzecz:
POWIAT RZESZOWSKI, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, przed upływem terminu
00
składania ofert, tj. do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 10 .
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

§ 10 ust. 14 o treści:
14.
Wykonawca zamieści ofertę w oznaczonej (nazwa i adres Wykonawcy) kopercie, która będzie
opisana w następujący sposób:

POWIAT RZESZOWSKI
miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pok. Nr 12

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła
Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I
Nie otwierać przed:
26.10.2017 r. godz. 10:30

Otrzymuje brzmienie:
14.

Wykonawca zamieści ofertę w oznaczonej (nazwa i adres Wykonawcy) kopercie, która będzie
opisana w następujący sposób:

POWIAT RZESZOWSKI
miejsce złożenia ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pok. Nr 12

Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła
Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 – Etap I
Nie otwierać przed:
14.11.2017 r. godz. 10:30

§ 11 ust. 1 o treści:
1.
Zamkniętą oznaczoną (Nazwa i adres Wykonawcy) kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pokój
nr 12, do dnia:
00
26 października 2017 r. godz. 10 .
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.
Otrzymuje brzmienie:
1.

Zamkniętą oznaczoną (Nazwa i adres Wykonawcy) kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pokój
nr 12, do dnia:
00
14 listopada 2017 r. godz. 10 .
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za
pośrednictwem posłańca.

§ 11 ust. 5 o treści:
5.
Zamawiający dokona otwarcia ofert w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pokój
nr 15, dnia:
30
26 października 2017 r. godz. 10 .
Otrzymuje brzmienie:
5.

3.

Zamawiający dokona otwarcia ofert w:
Zarządzie Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pokój
nr 15, dnia:
30
14 listopada 2017 r. godz. 10 .

W oparciu o art. 38 ust. 4 a ustawy Zamawiający zamieszcza w Biuletynie zamówień publicznych
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające zmiany Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i termin składania ofert.

STAROSTA RZESZOWSKI
Józef Jodłowski

