Zadanie nr 3/PZD/2018
Puławy, dnia 12.02.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn : „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi
gminnej nr 107412L”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej
ustawą, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ww.
zamówienie publiczne.
I. Pkt. V. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„ 2. Warunki udziału w postępowaniu:
 kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
 sytuacja ekonomiczna lub finansowa; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
 zdolności techniczne lub zawodowe;
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu)
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1
zadania polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych, przy czym
jego wartość nie może być mniejsza niż 2 800 000,00 PLN netto
i udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami, o których
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego kursu
NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla umów o roboty budowlane
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) lub na dzień zakończenia realizacji umowy na
roboty budowlane.
Zdolności zawodowe: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi
i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca
na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby stanowiące Personel kluczowy,
które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące
wymagania: Kierownik budowy - 1 osoba, która ma doświadczenie przy realizacji
min. 1 zadania (o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł brutto) polegającego na
budowie, przebudowie lub remoncie drogi (z wyłączeniem remontów cząstkowych) w
technologii mas bitumicznych obejmującego realizację zadania od rozpoczęcia robót
do zakończenia funkcji na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
drogowych. Jako zakończenie funkcji należy rozumieć zakończenie wszystkich zadań
przypisanych danej funkcji i realizowanych w ramach danej funkcji.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach
innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć według średniego kursu
NBP na dzień zawarcia umowy /umów na realizację zadania/zadań
wykazanego/wykazanych w ramach warunku.”
II. Pkt. XI.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą 60 dni”.
III.Pkt. XIII.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2. Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia
14.03.2018 r. o godz. 12.45. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data wysłania oferty”.
IV. Pkt. XIII.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w Puławach ul. Składowa 1a
w dniu 14.03.2018 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 18”
V. Pkt. XVII.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto
zaokrąglając w górę do pełnych złotych, w jednej lub kilku następujących formach (do
wyboru):
1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy,
2) poręczeniach bankowych,

poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo -kredytowych,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240)
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie
niepieniężnej jako Beneficjenta gwarancji należy wskazać: „Powiat Puławski –
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach ul. Składowa 1a 24-100 Puławy”.
3)
4)
5)
6)

VI. W pkt. XVIII SIWZ zmienia się § 2 poprzez dodanie po ust. 22 ust. 23-26 w
brzmieniu:
„23. Wykonawca zobowiązany jest chronić znaki geodezyjne, urządzenia
zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne znajdujące się w pasie
drogowym drogi powiatowej objętej robotami budowlanymi, o których mowa w § 2
ust. 1.
24. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest nie
dokonywać czynności, które powodują zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie się znaków, urządzeń i budowli, o których mowa w ust. 23.
25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie czynności, o których
mowa w ust. 24.
26. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić właściwe organy o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimertrycznych lub
magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli
triangulacyjnych – niezwłocznie, każdorazowo po stwierdzeniu takiego przypadku”.
VII. W pkt. XVIII SIWZ zmienia się § 3 ust 1, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 2 ust. 7, po zaokrągleniu w
górę do pełnych złotych
tj. …………………………….. zł (słownie złotych:
………………….……), w formie ……………………………………………………...”
VIII.
W pkt. XVIII SIWZ skreśla się § 10 ust. 3, natomiast dotychczasowe
brzmienie §10 ust. 4 będzie stanowiło §10 ust. 3, zaś dotychczasowe brzmienie §10
ust. 5 będzie stanowiło §10 ust. 4.
IX. W pkt. XVIII SIWZ zmienia się § 12 ust. 19, który otrzymuje brzmienie:
„ 19. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości
10 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, określonego w niniejszej umowie w
przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający z zastrzeżeniem §13 ust. 1 pkt 3.”

X.
W pkt. XXVII.1 SIWZ zmienia się Formularz oferty poprzez wykreślenie następującej
treści: „Uwaga: Informacje, o których mowa w pkt 13 i 14 służą wyłącznie do

prawidłowego wypełnienia przez Zamawiającego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i
nie będą miały wpływu na ocenę oferty przez Zamawiającego.” Punkt XXVII.1 SIWZ
otrzymuje brzmienie:

„ XXVII.1 Formularz oferty
XXVII.1
/ nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców/
FORMULARZ OFERTY
Do Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach
ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412”
Znak sprawy: 3/PZD/2018
My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane Wykonawcy/Wykonawców:
(w przypadku składania oferty przez podmiotu występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich
wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

Nazwa
Adres
Nr telefonu/faksu
NIP
REGON
e-mail

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i
uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto.........................zł,
słownie złotych: ……………………………………………………………………
w tym: wartość netto......................zł, podatek VAT {……%} ..................zł zgodnie
z załączonym do Oferty Kosztorysem ofertowym.
4. Deklarujemy, że do realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy Kierownika robót
drogowych z odpowiednimi uprawnieniami do prowadzenia robót drogowych.
5. Deklarujemy okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane objęte niniejszym
zamówieniem:
 12 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót* (niepotrzebne skreślić)
 24 miesiące licząc od daty końcowego odbioru robót*
 36 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót*
 48 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru robót*
6. Informujemy, że:
wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;* (niepotrzebne skreślić)
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego* (niepotrzebne skreślić)
w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia): ……………………………………………………………, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania.
Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca
obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……… zł netto.
Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:


wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,



mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług,



importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia
przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

7. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………..
Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym* (niepotrzebne skreślić)
Podwykonawcom (o ile jest to wiadome, podać firmy Podwykonawców)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
8. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym
w SIWZ tj. do dnia: 14.09.2018 r.
9. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.
10. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości …………………
PLN

w

formie

……………………………………………………………………….

Wadium należy zwrócić przelewem na konto nr ……………………………………..
(w przypadku wniesienia w formie pieniądza).
11. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ….. do …….
Stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ………….. do Oferty
i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
12. Oświadczamy,

że zapoznaliśmy się Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy

zawartymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku

wyboru naszej oferty,

do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że jesteśmy:
1. małym lub średnim przedsiębiorstwem*
2. dużym przedsiębiorstwem*
Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.):
Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch
ostatnich lat obrotowych:
1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro.
14. Oświadczamy, że jesteśmy Wykonawcą pochodzącym:


z innych niż Polska państw członkowskich Unii Europejskiej* (niepotrzebne skreślić)



z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej* (niepotrzebne skreślić)

15. Niniejsza oferta zawiera

ponumerowanych stron.

16. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………….
Firma:…………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………..
Tel……………………….. fax ……………………….. e-mail……………………….
17. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
18. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……. str.:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić”

Powyższe zapisy są dla Wykonawców wiążące. Powyższe zmiany w zakresie:
a) terminu składania ofert i otwarcia ofert;
b) terminu związania ofertą;
c) warunków udziału w postępowaniu;
d) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy
prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i należy je uwzględnić przy sporządzeniu oferty.
Zamawiający przesyła sprostowanie ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej oraz Biuletynie Zamówień Publicznych.

