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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: II.1 

W ogłoszeniu jest: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 Zadanie 2. 

Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W 

Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w 

miejscowości Zbijów Duży -etap III Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W 

W ogłoszeniu powinno być: Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 

4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4016W w 

miejscowości Zbijów Duży -etap III Zadanie 5. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - Chustki odc. Korzyce - Pogroszyn 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 

2+200 do km 2+700 2) Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów 3) Zadanie 3. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika 4) Zadanie 4.Budowa chodnika 

przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III. 5) Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze 

powiatowej 4016W 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 5 części, jak 

poniżej: 1) Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 2+700 obejmuje następujące 

roboty: a) koryto na poszerzeniu jezdni b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach c) 

nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) renowacja rowów przydrożnych e) umocnienie poboczy 2) Zadanie 2. Przebudowa drogi 

powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów obejmuje następujące roboty: a) koryto na poszerzeniu jezdni b) warstwa 

odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) odmulenie rowów 

przydrożnych e) umocnienie poboczy 3) Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - 

budowa chodnika obejmuje n/w roboty: a) koryto pod chodnik b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego c) 

ustawienie krawężnika i obrzeży d) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 4) Zadanie 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 

4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III obejmuje n/w roboty: a) koryto pod chodnik b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z 



kruszywa łamanego c) ustawienie krawężnika i obrzeży d) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 5) Zadanie 5. Budowa chodnika w m. 

Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W obejmuje n/w roboty: a) koryto na poszerzeniu jezdni b) warstwa odsączająca z piasku i 

podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) renowacja rowów przydrożnych e) 

umocnienie poboczy 3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do 

uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a 

konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 4. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót, rozwiązania 

materiałowe określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiące załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ. 3) Przedmiary robót stanowiące załączniki Nr 1 do SIWZ Przedmiar robót załączony do 

SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi 

na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w 

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny 

brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich 

wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według 

własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 5. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6. Stosownie do treści art. 30 ust. 8 

ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanym art., określił w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia, w tym przewidziane w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej zapewnia Wykonawca. Ilekroć w niniejszej treści 

SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, źródle 

lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca jest uprawniony do 

stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w 

SIWZ. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także 

wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, 

gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania 

potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie 

wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca 

udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 

oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie 

objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania. 9. 

Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie 

przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, 

a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu 

zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne 

za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 13 Projektu umowy. 10. Na 

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wymienione w § 3 ust. 1. niniejszej specyfikacji w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). *Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 

na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu nie-spełnienia tych wymagań określa projekt umowy stanowiący 

zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej również „specyfikacją” lub „SIWZ”. 



W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na 

odc. od km 2+200 do km 2+700 2) Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów 3) Zadanie 3. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika 4) Zadanie 4.Budowa chodnika 

przy drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III. 5) Zadanie 5. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - 

Pogroszyn - Chustki odc. Korzyce – Pogroszyn 2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z 

podziałem na 5 części, jak poniżej: 1) Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Wolanów-Guzów-Orońsko na odc. od km 2+200 do km 

2+700 obejmuje następujące roboty: a) koryto na poszerzeniu jezdni b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na 

poszerzeniach c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) renowacja rowów przydrożnych e) umocnienie poboczy 2) Zadanie 2. 

Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów-gr. woj. odc. Huta-Antoniów obejmuje następujące roboty: a) koryto na poszerzeniu 

jezdni b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) 

odmulenie rowów przydrożnych e) umocnienie poboczy 3) Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4017W Wałsnów-Jastrząb odc. 

Jastrząb-Kuźnia Kolonia - budowa chodnika obejmuje n/w roboty: a) koryto pod chodnik b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z 

kruszywa łamanego c) ustawienie krawężnika i obrzeży d) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 4) Zadanie 4. Budowa chodnika przy 

drodze powiatowej nr 4016W w miejscowości Zbijów Duży -etap III obejmuje n/w roboty: a) koryto pod chodnik b) warstwa odsączająca z 

piasku i podbudowa z kruszywa łamanego c) ustawienie krawężnika i obrzeży d) nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 5 Zadanie 5. 

Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - Chustki odc. Korzyce – Pogroszyn obejmuje n/w roboty: a) koryto na poszerzeniu 

jezdni b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) 

renowacja rowów przydrożnych e) umocnienie poboczy 3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową i 

przedmiarem robót konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) likwidacja placu budowy oraz wszelkie inne 

prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 4. Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres 

robót, rozwiązania materiałowe określają: 1) Dokumentacja projektowa stanowiące załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Szczegółowa Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowiąca załącznik Nr 1 do SIWZ. 3) Przedmiary robót stanowiące załączniki Nr 1 do SIWZ 

Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z 

dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia 

robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 

wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości 

robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. 5. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 6. 

Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że wymagania, o których mowa w przywołanym art., określił w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Materiały, wyroby budowlane, urządzenia niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym przewidziane w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej zapewnia Wykonawca. 

Ilekroć w niniejszej treści SIWZ i załącznikach do SIWZ, w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu, jest mowa o znaku towarowym, patencie, 

lub pochodzeniu, źródle lub szczególnym procesie przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: ,,lub równoważne”. Wykonawca 

jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od 

tych wskazanych w SIWZ. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający 

akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne 

wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego 

oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, 

Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną 

producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają 

wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 8. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji 

lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego 

postępowania. 9. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w 

formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy 

(oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców; 2) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących 

podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację przedmiotu zamówienia. 3) jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 



Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są w § 13 Projektu umowy. 

10. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności wymienione w § 3 ust. 1. niniejszej specyfikacji w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). *Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju 

na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania 

pracownika za wynagrodzeniem. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane wyżej czynności. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę powyższych wymagań oraz sankcji z tytułu nie-spełnienia tych wymagań określa projekt umowy stanowiący 

zał. nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej również „specyfikacją” lub „SIWZ”. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-17, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-19, godzina: 10:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.6 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W 1) Krótki opis 

przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w 

przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:5) Zadanie 5. 

Budowa chodnika w m. Zbijów Duży przy drodze powiatowej 4016W obejmuje n/w roboty: a) koryto na poszerzeniu jezdni b) warstwa 

odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) renowacja rowów 

przydrożnych e) umocnienie poboczy 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - Chustki odc. 

Korzyce – Pogroszyn 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:5) Zadanie 5. Remont drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - Chustki odc. Korzyce – Pogroszyn 

obejmuje n/w roboty: a) koryto na poszerzeniu jezdni b) warstwa odsączająca z piasku i podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach 

c) nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa d) renowacja rowów przydrożnych e) umocnienie poboczy 



Drukuj


