
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1467N na odcinku od kanału Kiermas do km około 3+700 w

formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA SŁUŻBA DROGOWA W OLSZTYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510866733

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Cementowa 3

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-429

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.7.) Numer telefonu: 89 535 66 30

1.4.8.) Numer faksu: 89 535 66 40

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: psd@powiat-olsztynski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psd.olsztyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00049744/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-08 10:15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00035485/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.
Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż: 
1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości
każdej z robót nie mniejszej niż 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych).
2) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą: 
- doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych zawierających co
najmniej projekty budowlane w zakresie dróg klasy L lub wyższej klasy;
- uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń.
b) jedną osobę na stanowisko kierownika budowy – posiadającą:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
jako Kierownik budowy w specjalności drogowej, na minimum 2 zadaniach dotyczących
budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości każdej z robót po minimum 2
mln. zł (dwa miliony złotych).
b) jedną osobę na stanowisko kierownika robót branży drogowej- posiadającą:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
jako Kierownik budowy lub kierownik robót branży drogowej w specjalności drogowej, na
minimum 2 zadaniach dotyczących budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, o
wartości każdej z robót po minimum 1 mln. złotych.(słownie: 1 milion złotych).

Po zmianie: 
Zamawiający stawia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej.
Odnośnie przedmiotowego warunku Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż: 
1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem były roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości
każdej z robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2) będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności:
a) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta branży drogowej, posiadającą: 
- doświadczenie w wykonaniu, co najmniej 2 dokumentacji projektowych zawierających co
najmniej projekty budowlane w zakresie dróg klasy L lub wyższej klasy;
- uprawnienia budowlane do projektowania, w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń.
b) jedną osobę na stanowisko kierownika budowy – posiadającą:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00049744/01 z dnia 2022-02-08

2022-02-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



jako Kierownik budowy w specjalności drogowej, na minimum 2 zadaniach dotyczących
budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, o wartości każdej z robót po minimum 2
mln. zł (dwa miliony złotych).
b) jedną osobę na stanowisko kierownika robót branży drogowej- posiadającą:
- uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
- doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
jako Kierownik budowy lub kierownik robót branży drogowej w specjalności drogowej, na
minimum 2 zadaniach dotyczących budowy/przebudowy drogi o nawierzchni bitumicznej, o
wartości każdej z robót po minimum 1 mln. złotych.(słownie: 1 milion złotych).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 09:00

Po zmianie: 
2022-02-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-02-10 09:10

Po zmianie: 
2022-02-16 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-03-11

Po zmianie: 
2022-03-17
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