
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie nakładki asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w

Józefowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.4.2.) Miejscowość: Karczew

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiatotwocki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00155964/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-20 14:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00140391/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek
asfaltobetonowych na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim – Wykonanie nakładki
asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie, 
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2) Informacje w zakresie drogi powiatowej Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie:
a) Prace należy wykonać na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Wawerską do ronda na
skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Józefowie – odcinek około 360 mb
b) Frezowanie całej szerokości nawierzchni jezdni na zimno na śr gr. 7 cm,
c) Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni jezdni,
d) Wykonanie połączenia międzywarstwowego z emulsji asfaltowej na całej powierzchni
sfrezowanej jezdni,
e) Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej tj. włazy, zawory, kratki,
f) Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni z mieszanki
SMA 16 JENA o grubości 7 cm spełniająca normę PN-EN 13108-8 i p.2.3.2 WST dla kategorii
ruch KR 3-4
g) Połączenia działek roboczych i połączenia nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić
masą na bazie bitumu,
h) Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej, 
i) Wykonawca musi wykonać nową nawierzchnię z zachowaniem spadków podłużnych oraz
poprzecznych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni.
Niedopuszczalne jest powstanie zastoisk wody po opadach deszczu spowodowanych złym
wyprofilowaniem nawierzchni jezdni,
j) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do opracowania, zatwierdzenia, a
następnie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
k) Po zakończonych robotach Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stałej organizacji
ruchu,
l) Urobek powstały z frezowania nawierzchni jezdni staje się własnością Wykonawcy, który
zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie,
m) Podstawą do dokonania płatności jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji
powykonawczej, w skład której wchodzić musi między innymi recepty na masę, sprawozdania z
badań, aprobaty techniczne na użyte materiały, dokumentacja fotograficzna itp.

Po zmianie: 
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładek
asfaltobetonowych na drogach powiatowych w Powiecie Otwockim – Wykonanie nakładki
asfaltobetonowej na drodze powiatowej Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie, 

2) Informacje w zakresie drogi powiatowej Nr 2767W ul. Wyszyńskiego w Józefowie:
a) Prace należy wykonać na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ul. Wawerską do ronda na
skrzyżowaniu z ul. 3 Maja w Józefowie zgodnie z załącznikiem graficznym - odcinek około 465
mb
b) Frezowanie całej szerokości nawierzchni jezdni na zimno na śr gr. 7 cm,
c) Oczyszczenie sfrezowanej nawierzchni jezdni,
d) Wykonanie połączenia międzywarstwowego z emulsji asfaltowej na całej powierzchni
sfrezowanej jezdni,
e) Regulacja wysokościowa elementów infrastruktury technicznej tj. włazy, zawory, kratki,
f) Wykonanie jednowarstwowej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni z mieszanki
SMA 16 JENA o grubości 7 cm spełniająca normę PN-EN 13108-8 i p.2.3.2 WST dla kategorii
ruch KR 3-4
g) Połączenia działek roboczych i połączenia nowej nawierzchni z istniejącą należy uszczelnić
masą na bazie bitumu,
h) Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej, 
i) Wykonawca musi wykonać nową nawierzchnię z zachowaniem spadków podłużnych oraz
poprzecznych umożliwiających prawidłowy spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni.
Niedopuszczalne jest powstanie zastoisk wody po opadach deszczu spowodowanych złym
wyprofilowaniem nawierzchni jezdni,
j) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do opracowania, zatwierdzenia, a
następnie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
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k) Po zakończonych robotach Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stałej organizacji
ruchu,
l) Urobek powstały z frezowania nawierzchni jezdni staje się własnością Wykonawcy, który
zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie,
m) Podstawą do dokonania płatności jest sporządzenie przez Wykonawcę dokumentacji
powykonawczej, w skład której wchodzić musi między innymi recepty na masę, sprawozdania z
badań, aprobaty techniczne na użyte materiały, dokumentacja fotograficzna itp.

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: 
2021-08-20 12:00

Po zmianie: 
2021-08-26 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-08-23 12:30

Po zmianie: 
2021-08-26 10:30

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

Przed zmianą: 
2021-09-21

Po zmianie: 
2021-09-25
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