Ogłoszenie nr 500105493-N-2018 z dnia 14-05-2018 r.

Grajewo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 553212-N-2018
Data: 02/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Fabryczna 4 , 19203
Grajewo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. , e-mail zdpgrajewo1@wp.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B ul.
Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz” w km 5+810÷6+330 (DP
1812B ) i w km 0+000÷0+470 (DP 1820B). Przedmiot zadania obejmuje: a)roboty przygotowawcze:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
równinnym,  karczowanie krzaków wraz z ich utylizacją,  usuniecie warstwy humusu,  rozebranie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – grubość nawierzchni 4 cm, nawierzchni z
betonu o grubości 10 cm wraz z utylizacją, rozebranie słupków do znaków drogowych, demontaż
tablic znaków drogowych, b)roboty ziemne:  wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV
z transportem urobku samochodami na odległość 3 km,  wykonywanie nasypów mechanicznie z
gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp na odległość 6 km wraz z formowaniem i
zagęszczaniem nasypu pod projektowany chodnik, c) odwodnienie korpusu drogowego:  regulacja
pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem,  regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem,  regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem,  regulacja pionowa studzienek telefonicznych,
nadbudowa wykonana betonem, d) podbudowa:  mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach,
parkingu, zatokach autobusowych, skrzyżowaniu i poszerzeniach jezdni,  wykonanie podbudowy z
kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 15 cm na wjazdach do posesji i parkingu,  wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 20 cm na poszerzeniu jezdni, na zatokach
autobusowych oraz na skrzyżowaniu,  wykonanie podbudowy z betonu C8/10 o grubości warstwy
20 cm na poszerzeniach jezdni,  wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości warstwy 10
cm na chodnikach na moście, e) nawierzchnia:  wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: średnia grubość warstwy 4 cm wraz z odwiezieniem urobku i jego utylizacją,  wykonanie
warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy 5 cm
(minimalna grubość warstwy 3 cm) na jezdni, skrzyżowaniach oraz zatokach autobusowych, 
wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubość warstwy 4 cm na
jezdni, na skrzyżowaniach i zatokach,  wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki
betonowej kolorowej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem, f) roboty wykończeniowe:  plantowanie powierzchni skarp i dna
wykopów w gruncie kat. IV, skarpy i dno rowów,  humusowanie z obsianiem skarp przy grubości
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km, trawniki, 
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z ręcznym formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem
walcem, g) oznakowanie dróg:  wykonanie mechanicznego oznakowania poziomego jezdni farba
akrylową białą, linie segregacyjne, krawędzie ciągle i przerywane, linie na skrzyżowaniach i
przejścia dla pieszych  ustawienie słupków do znaków pionowych wraz z przymocowaniem tarcz
znaków,  ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o
rozstawie co 1,5 m, h) elementy ulic:  ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z
wykonaniem lawy z oporem z betonu B-10, krawężników 15x22 na ławie zwykłej z betonu B-10 na
obramowaniu zjazdów od strony posesji,  ustawienie krawężników kamiennych 20x25 wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10,  wykonanie chodników z kostki betonowej szarej o
grubości 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  wykonanie

wjazdów do posesji i zatoki parkingowej z kostki betonowej kolorowej o gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  wykonanie nawierzchni antypoślizgowej z
mas chemoutwardzalnych o grubości 4 cm – na chodnikach na moście ,  ustawienie obrzeży
betonowych 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,  ustawienie obrzeży
betonowych 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,  wykonanie
progów zwalniających wyspowych z elementów prefabrykowanych o wym. 200x180 cm, wysokość
6,5 cm. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do
SIWZ – wzór umowy oraz załączniki od nr 8 - 11, przy czym przedmiar robót stanowi dokument
pomocniczy do wyceny oferty. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1505, z późn. zm.). 1. Zamawiający ustala następujące
czynności do których wymagane jest zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
pracowników na podstawie umowy o pracę: wykonanie prac fizycznych i obsługi sprzętu oraz
maszyn, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie elementów
odwodnienia korpusu drogowego, wykonywanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszyw
naturalnych na jezdni, poszerzeniu i wjazdach, ustawienie krawężników oraz ułożenie chodników i
wjazdów, wykonywanie warstw bitumicznych wiążącej i ścieralna, wykonane oznakowania
poziomego i pionowego. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w
pkt.1. W tym zakresie Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonania ich
oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Oświadczenie o zatrudnieniu
pracowników” wykonujących czynności określone w pkt 1 oraz zanominizowane kopie dowodów
potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
pracownika do ubezpieczeń społecznych. 4. Pierwsze „Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników”
wraz z zanominizowanymi kopiami dowodów potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika do ubezpieczeń społecznych, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia wykonywania robót
budowlanych. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
wskazane w pkt.1. 6. Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie dowodów, o których mowa w pkt. 3 i 4, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących czynności wskazane w pkt.1.,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki. 7. Jeśli w wyniku wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.1.,
Zamawiający wykryje naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1. czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, za każdą ujawnioną osobę zatrudnioną na innych zasadach niż umowa o
pracę, biorącą udział w realizacji zamówienia przy wykonywaniu prac, o których mowa w pkt.1.
Wykonawca powierzając Podwykonawcy czynności, o których mowa w pkt 1 zobowiązuje do
realizacji obowiązku zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1505, z późn. zm.). 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1812 B Plac Rzędziana i ul. 11 Listopada w Wąsoszu oraz drogi powiatowej Nr 1820B
ul. Piaskowa w Wąsoszu i na odcinku Wąsosz – do granicy obrębu Wąsosz” w km 5+810÷6+330 (DP
1812B ) i w km 0+000÷0+470 (DP 1820B). Przedmiot zadania obejmuje: a)roboty przygotowawcze:
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie
równinnym,  karczowanie krzaków wraz z ich utylizacją,  usuniecie warstwy humusu,  rozebranie

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – grubość nawierzchni 4 cm, nawierzchni z
betonu o grubości 10 cm wraz z utylizacją, rozebranie słupków do znaków drogowych, demontaż
tablic znaków drogowych, b)roboty ziemne:  wykonanie wykopów mechaniczne w gruncie kat. III-IV
z transportem urobku samochodami na odległość 3 km,  wykonywanie nasypów mechanicznie z
gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp na odległość 6 km wraz z formowaniem i
zagęszczaniem nasypu pod projektowany chodnik, c) odwodnienie korpusu drogowego:  regulacja
pionowa kratek ściekowych, nadbudowa wykonana betonem,  regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem,  regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych, nadbudowa wykonana betonem,  regulacja pionowa studzienek telefonicznych,
nadbudowa wykonana betonem, d) podbudowa:  mechaniczne wykonanie koryta na wjazdach,
parkingu, zatokach autobusowych, skrzyżowaniu i poszerzeniach jezdni,  wykonanie podbudowy z
kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 15 cm na wjazdach do posesji i parkingu,  wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o gr. 20 cm na poszerzeniu jezdni, na zatokach
autobusowych oraz na skrzyżowaniu,  wykonanie podbudowy z betonu C8/10 o grubości warstwy
20 cm na poszerzeniach jezdni,  wykonanie podbudowy z betonu C16/20 o grubości warstwy 10
cm na chodnikach na moście, e) nawierzchnia:  wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na
zimno: średnia grubość warstwy 4 cm wraz z odwiezieniem urobku i jego utylizacją,  wykonanie
warstwy wyrównawczo-wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy 5 cm
(minimalna grubość warstwy 3 cm) na jezdni, skrzyżowaniach oraz zatokach autobusowych, 
wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S, grubość warstwy 4 cm na
jezdni, na skrzyżowaniach i zatokach,  wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych z kostki
betonowej kolorowej bezfazowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm z
wypełnieniem spoin piaskiem, f) roboty wykończeniowe:  plantowanie powierzchni skarp i dna
wykopów w gruncie kat. IV, skarpy i dno rowów,  humusowanie z obsianiem skarp przy grubości
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5 km, trawniki, 
uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym z ręcznym formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem
walcem, g) oznakowanie dróg:  wykonanie mechanicznego oznakowania poziomego jezdni farba
akrylową białą, linie segregacyjne, krawędzie ciągle i przerywane, linie na skrzyżowaniach i
przejścia dla pieszych  ustawienie słupków do znaków pionowych wraz z przymocowaniem tarcz
znaków,  ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytami i poręczami z rur stalowych o
rozstawie co 1,5 m, h) elementy ulic:  ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z
wykonaniem lawy z oporem z betonu B-10, krawężników 15x22 na ławie zwykłej z betonu B-10 na
obramowaniu zjazdów od strony posesji,  ustawienie krawężników kamiennych 20x25 wraz z
wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10,  wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej
(starobruk)w kolorze piaskowymo grubości 6 cm z opaską w kolorze grafitowym o szer. 0,20 m na
podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  wykonanie wjazdów do posesji
z kostki brukowej betonowej (starobruk)o gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,  wykonanie zatoki parkingowe z kostki
brukowej betonowej (starobruk) o gr. 8 cm w kolorze grafitowym na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem z zaznaczeniem stanowisk postojowych w
kolorze piaskowym o szer. 0,20 m  wykonanie nawierzchni antypoślizgowej z mas
chemoutwardzalnych o grubości 4 cm – na chodnikach na moście ,  ustawienie obrzeży
betonowych 6x20 na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,  ustawienie obrzeży
betonowych 8x30 na podsypce cementowo – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem,  wykonanie
progów zwalniających wyspowych z elementów prefabrykowanych o wym. 200x180 cm, wysokość
6,5 cm. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do
SIWZ – wzór umowy oraz załączniki od nr 8 - 11, przy czym przedmiar robót stanowi dokument
pomocniczy do wyceny oferty. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymagane jest zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1505, z późn. zm.). 1. Zamawiający ustala następujące
czynności do których wymagane jest zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
pracowników na podstawie umowy o pracę: wykonanie prac fizycznych i obsługi sprzętu oraz
maszyn, wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ziemnych, wykonanie elementów
odwodnienia korpusu drogowego, wykonywanie koryta, wykonanie podbudowy z kruszyw
naturalnych na jezdni, poszerzeniu i wjazdach, ustawienie krawężników oraz ułożenie chodników i
wjazdów, wykonywanie warstw bitumicznych wiążącej i ścieralna, wykonane oznakowania
poziomego i pionowego. 2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w
pkt.1. W tym zakresie Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonania ich

oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej
wymienionych wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. 3.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu „Oświadczenie o zatrudnieniu
pracowników” wykonujących czynności określone w pkt 1 oraz zanominizowane kopie dowodów
potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
pracownika do ubezpieczeń społecznych. 4. Pierwsze „Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników”
wraz z zanominizowanymi kopiami dowodów potwierdzających zgłoszenie przez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę pracownika do ubezpieczeń społecznych, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia wykonywania robót
budowlanych. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,
wskazane w pkt.1. 6. Za każdorazowe nieprzedłożenie, w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie dowodów, o których mowa w pkt. 3 i 4, dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących czynności wskazane w pkt.1.,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w
wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto - za każdy dzień zwłoki. 7. Jeśli w wyniku wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.1.,
Zamawiający wykryje naruszenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.1. czynności, Zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, za każdą ujawnioną osobę zatrudnioną na innych zasadach niż umowa o
pracę, biorącą udział w realizacji zamówienia przy wykonywaniu prac, o których mowa w pkt.1.
Wykonawca powierzając Podwykonawcy czynności, o których mowa w pkt 1 zobowiązuje do
realizacji obowiązku zatrudnienia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1505, z późn. zm.). 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: 2018-05-17, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: 2018-05-22, godzina: 09:00,

