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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47940 z dnia 04.03.2015 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu , pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, woj. mazowieckie, tel. 048 
6171008, faks 048 6171061. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych tj. 
Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - remont rowów przydrożnych 
Realizacja zadań obejmuje: 
ZADANIE I. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych przy użyciu: 
grysów i emulsji asfaltowej - zakres ok. 4600,0 m2 
masy mineralno-asfaltowej- zakres ok. 1500,0 m2 
masy asfaltowej zalewowej – zakres ok.  200,0 m 
ZADANIE II. Remont rowów przydrożnych 
remont rowów do max. głębokości  60 cm z odwozem urobku do 2 km - zakres ok. 4500,0 mb 
 

W ogłoszeniu zmieniono na: Przedmiotem zamówienia są roboty z zakresu bieżącego utrzymania dróg 
powiatowych tj. Zadanie I - remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych, Zadanie II - remont rowów 
przydrożnych 2. Realizacja zadań obejmuje: 1) ZADANIE I. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 
powiatowych przy użyciu: a) grysów i emulsji asfaltowej - zakres ok. 4600,0 m2 b) masy mineralno-asfaltowej - 
zakres ok. 1500,0 m2 b) masy asfaltowej zalewowej - zakres ok. 200,0 m 2) ZADANIE II. Remont rowów 
przydrożnych a) remont rowów do max. głębokości 60 cm z odwozem urobku do 2 km - zakres ok. 4500,0 mb  
3. Szczegółowy zakres robót określają: a) Szacunkowy zakres robót stanowiący załącznik Nr 3 b) specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik Nr 4 4. Wzór umowy 5. W/w zakres robót należy 
wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w szczególności 
zgodnie ze stanowiącymi załączniki do niej dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną oraz 
przedmiarem robót. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa 
producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. 
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy 
realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. 
Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w rysunkach i opisach dokumentacji 
technicznej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub 
zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 7. Zamawiający 
wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2) 

W ogłoszeniu jest:  
1. do dnia 21 lipca 2015 roku dla zadania I . Do oceny ofert przyjmuje się minimalny termin realizacji 

zamówienia do dnia 16  czerwca 2015 roku, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin    realizacji”.  
2. do dnia 31 sierpnia 2015 roku dla zadania II. Do oceny ofert przyjmuje się minimalny termin    realizacji 

zamówienia do dnia 27 lipca 2015 roku, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin  
realizacji” 
W ogłoszeniu zmieniono na  
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1. Do dnia 21.07.2015r. dla zadania I 
2. Do dnia 31.08.2015r. dla zadania II 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium 

1) dla Zadania  I –  2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące  złotych 00/100). 
2) dla Zadania II –     700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). 

W ogłoszeniu zmieniono na: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości; 1) dla Zadania I - 2 000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2) dla Zadania II - 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100). 2. 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275,z 2008 r. Nr 
116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Uwaga! Wadium wnoszone  
w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez 
podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie 
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde 
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych 
dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć 
taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty 
wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie ważności gwarancji i poręczeń w inny 
sposób niż jako czas, w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust 4a i 5 ustawy. 
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na 
rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825 Pekao S.A. O/Szydłowiec. Wadium 
wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia 
ofert nastąpi uznanie na rachunku zamawiającego. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie 
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 
uznana za odrzuconą. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres 
związania ofertą, określony w §11 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 
46 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2) 

Zaznacza się kwadrat:  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  
w pkt III.4.2. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6) 

W ogłoszeniu jest:  
1. w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 
2. w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane 

jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego 
do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. 

3. wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
4. wypełniony formularz kosztorysu ofertowego, 
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
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W ogłoszeniu zmieniono na:  

Zamawiający pod rygorem odrzucenia oferty wymaga załączenia do niej niżej wymienionych oświadczeń  
i załączników. 
1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające jego zakres 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 
2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika 
ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, stosownie do art. 23 ust. 2 Ustawy. 

3. Wypełniony formularz oferty przetargowej (załącznik nr 1 do siwz), 
4. Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego, 
6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 
 

• Załącznik 1 Informacje dotyczące ofert częściowych,  3 ) Czas trwania lub termin 
wykonania  

W ogłoszeniu jest:  

1. do dnia 21 lipca 2015 roku dla zadania I . Do oceny ofert 
przyjmuje się minimalny termin realizacji      zamówienia do dnia 16  czerwca 2015 roku, zgodnie z 
przyjętym kryterium oceny ofert „termin    realizacji”.  

W ogłoszeniu zmieniono na: 21.07.2015. 

• Załącznik 2 Informacje dotyczące ofert częściowych,  3 ) Czas trwania lub termin 
wykonania  

W ogłoszeniu jest:  

do dnia 31 sierpnia 2015 roku dla zadania II. Do oceny ofert przyjmuje się minimalny termin    realizacji 
zamówienia do dnia 27 lipca 2015 roku, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „termin  
realizacji” 

W ogłoszeniu zmieniono na :31.08.2015.  

 

 
 


