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Ogłoszenie nr 540170611-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.
Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585597-N-2019
Data: 13/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63128108000000, ul. ul.
Zielona 8, 61-851 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 593 430, e-mail
marlena.jakubiak@zdp.poznan.pl, faks 618 593 429.
Adres strony internetowej (url): bip.zdp.poznan.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Nazwa zamówienia
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: Przebudowa/rozbudowa drogi
powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) ETAP II od km 3+341 do km 6+589
W ogłoszeniu powinno być: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu: Przebudowa/rozbudowa
drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) ETAP II od km 3+431 do km
6+589

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa/rozbudowa
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drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) ETAP II od km 3+341 do km
6+589
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) ETAP
II od km 3+431 do km 6+589

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) ETAP
II od km 3+341 do km 6+589. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45232130-2 Roboty
budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 3. Zakres robót objęty
zamówieniem obejmuje m. in.: 1) przebudowę i rozbudowę odcinków drogi klasy Z, 2)
budowa oraz przebudowa zjazdów, 3) budowa ścieżki rowerowej, 4) budowa chodników, 5)
budowa i przebudowa przepustów, 6) budowa kanalizacji deszczowej w m. Kociołkowa
Górka. 4. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w
niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót
oraz w dokumentacji projektowej: 1) branży drogowej, 2) branży sanitarnej. Kanalizacja
deszczowa. 3) branży wodociągowej. 4) projektu zieleni ( inwentaryzacji dendrologicznej z
projektem wycinki ). 7) stałej organizacji ruchu. Ww. dokumenty stanowią załącznik 10 do
SIWZ (dokumentacja projektowa).
W ogłoszeniu powinno być: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5) ETAP
II od km 3+431 do km 6+589. 2. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika
Zamówień CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 45232130-2 Roboty
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budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 3. Zakres robót objęty
zamówieniem obejmuje m. in.: 1) przebudowę i rozbudowę odcinków drogi klasy Z, 2)
budowa oraz przebudowa zjazdów, 3) budowa ścieżki rowerowej, 4) budowa chodników, 5)
budowa i przebudowa przepustów, 6) budowa kanalizacji deszczowej w m. Kociołkowa
Górka. 4. Szczegółowy zakres robót oraz wymagania techniczne zostały określone w
niniejszej SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze
robót oraz w dokumentacji projektowej: 1) branży drogowej, 2) branży sanitarnej.
Kanalizacja deszczowa. 3) branży wodociągowej. 4) projektu zieleni ( inwentaryzacji
dendrologicznej z projektem wycinki ). 7) stałej organizacji ruchu. Ww. dokumenty
stanowią załącznik 10 do SIWZ (dokumentacja projektowa).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda wniesienia
wadium w kwocie 100 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o
których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 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.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Z treści gwarancji i
poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe,
nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do
zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w
sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium
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wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Oddział w Poznaniu Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia przelewu
lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie
wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ
środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi
przed upływem terminu składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5
Pzp Wykonawca, złożył wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, w sposób
umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania
oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej
nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie Zamawiającego, ul. Zielona 8,
61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści
gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie
wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy
złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:.
Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska – Iwno (do węzła S5)
ETAP II od km 3+341 do km 6+589 . Oznaczenie sprawy: ZDP.WO.261.2.33/19.
W ogłoszeniu powinno być: Tak Informacja na temat wadium 1. Zamawiający żąda
wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku
następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w
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art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz
zamawiającego kwoty określonej w gwarancji lub poręczeniu, w sytuacjach
określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, tj.: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oddział w Poznaniu Nr 61 1030
1247 0000 0000 0782 2004; Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu
elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z
chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium, tzn. wpływ środków
pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed
upływem terminu składania ofert. 7. Zaleca się by oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt
2-5 Pzp Wykonawca, złożył wraz z ofertą, nie łącząc trwale z ofertą, w sposób
umożliwiający Zamawiającemu zwrot dokumentu bez konieczności dekompletowania
oferty. W innym przypadku dokument należy złożyć w zamkniętej kopercie
oznaczonej nazwą postępowania z dopiskiem „wadium”, w siedzibie Zamawiającego,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 026. 8. W przypadku wadium wniesionego w
pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5
Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium
zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:. Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska –
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Iwno (do węzła S5) ETAP II od km 3+431 do km 6+589 . Oznaczenie sprawy:
ZDP.WO.261.2.33/19.
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