Rzeszów, 10.11.2017 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:
§ 3 ust. 5 pkt 1 o treści:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 30
1)
ust. 8 pkt 1 ustawy 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.

Otrzymuje brzmienie:
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 30
1)
ust. 8 pkt 1 ustawy 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.
W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia lub uzyskania nowej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany będzie do jej zmiany lub
do uzyskania nowej własnym kosztem i staraniem.
Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian powodujących konieczność zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskania
nowej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymaga akceptacji Zamawiającego i nie może
powodować przesunięcia terminu wykonania zamówienia lub wzrostu kosztów.

Rozdział 4. Istotne postanowienia umowy:
§ 9 ust. 3 o treści:
3.

Szczegółowe obowiązki i wymagania wobec Wykonawcy w zakresie opracowania Dokumentacji Projektowej i
formalno-prawnej zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Otrzymuje brzmienie:
3.

Szczegółowe obowiązki i wymagania wobec Wykonawcy w zakresie opracowania Dokumentacji
Projektowej i formalno-prawnej zostały określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i Decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany wydanej decyzji o środowiskowych
uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia lub uzyskania nowej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, Wykonawca zobowiązany będzie do jej zmiany lub
do uzyskania nowej własnym kosztem i staraniem.
Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian powodujących konieczność zmiany decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach lub uzyskania
nowej decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymaga akceptacji Zamawiającego i nie może
powodować przesunięcia terminu wykonania zamówienia lub wzrostu kosztów.

§ 18 o treści:
1.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawców
do dokumentów, o których mowa w §17 ust. 2-5 należy dołączyć:
1) dokument o nazwie „Wykaz podmiotów, które realizowały roboty, dostawy lub usługi w ramach
danej faktury”.
2) Do wykazu określonego w pkt. 1 należy dołączyć odrębnie dla każdego podwykonawcy:
a) zestawienie rzeczowo-finansowe robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez
Podwykonawcę z danej faktury podpisane przez Podwykonawcę i Wykonawcę,
b) kopię faktury wystawionej przez Podwykonawcę, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
c) kopię dowodu zapłaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi
z danej faktury, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2) nie biegną
terminy określone w §17 ust. 8, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.
2.
Postanowienia ust. 1 i ust. 2 mają zastosowanie także w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.

Otrzymuje brzmienie:
1.
1)
2)

2.
a)

W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale Podwykonawców
do dokumentów, o których mowa w §17 ust. 2-5 należy dołączyć:
dokument o nazwie „Wykaz podmiotów, które realizowały roboty, dostawy lub usługi w ramach
danej faktury”.
zestawienie rzeczowo-finansowe robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez
Podwykonawcę z danej faktury podpisane przez Podwykonawcę i Wykonawcę, odrębnie dla
każdego Podwykonawcy.
Warunkiem zapłaty drugiej i kolejnych faktur za odebrane roboty budowlane będzie dołączenie do
faktury:
kopii faktur wystawionych przez Podwykonawcę, potwierdzonych za zgodność z oryginałem,

kopii dowodów zapłaty Podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust 1 i 2 nie biegną terminy
określone w §17 ust. 8, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe.
3.
Postanowienia ust. 1 i ust. 2 mają zastosowanie także w przypadku zawarcia umowy przez
Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami.
b)

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 14 listopada 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 20 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:
14.11.2017 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:
20.11.2017 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
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.
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
20 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
14 listopada 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
20 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

