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Ogłoszenie nr 540125404-N-2019 z dnia 21-06-2019 r.  
 

Płock: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 550879-N-2019  
Data: 10/06/2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, Krajowy numer identyfikacyjny 61101603400000, ul. ul. 
Bielska  57A, 09-400  Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 267 68 39, e-mail 
sekretariat@zdpplock.pl, faks 24 267 68 81.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat-plock.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 1.3)  
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i 
doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (z wyłączeniem 
remontów cząstkowych) dróg lub ulic, o wartości robót co najmniej 3 000 000,00 PLN każda. 
Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z późn. zm.). Jako 
wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć co najmniej podpisanie Protokołu odbioru 
końcowego robót lub równoważnego dokumentu). Wartości podane w dokumentach 
potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg 
średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów. Zamawiający wymaga 
przedstawienia jedynie robót w zakresie wymaganym dla potwierdzenia spełniania 
powyższego warunku. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym 
doświadczeniem, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym 
doświadczeniem. Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w 
sumie wykażą się doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym 
wymaganym doświadczeniem. b) Wykonawca musi dysponować w celu wykonania 
zamówienia następującymi w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi, wyszczególnionymi poniżej: Wytwórnia stacjonarna (otaczarka) 
o mieszaniu cyklicznym lub z ciągłym dozowaniem zautomatyzowanym o wydajności min. 80 
ton/h - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Układarka do układania mieszanek 
mineralno - asfaltowych wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Walec stalowy gładki 8-10 Mg - 
minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Walec stalowy gładki 11 -14 Mg - minimalna 
wymagana liczba jednostek: 1; Walec ogumiony - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; 
Skrapiarka emulsji asfaltowej z możliwością programowania ilości rozkładanego lepiszcza - 
minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Szczotka mechaniczna lub inne urządzenie 
czyszczące - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Samochody samowyładowcze 
wyposażone w pokrowce brezentowe - w liczbie zapewniającej ciągłość robót Dostęp do 
zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym personelem laboratoryjnym oraz 
sprzętem do wykonywania badań materiałów wsadowych i wyprodukowanych mas 
bitumicznych - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie 



Strona 2 z 3 
 

warunku dotyczącego dysponowania potencjałem, będzie oceniane łącznie. c) Wykonawca 
musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się 
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi 
mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące minimalne 
wymagania: Kierownik budowy - wymagana liczba osób: 1. Na powyższe stanowisko należy 
wskazać osobę z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń, z 
doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, 
polegającym na realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub 
remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o wartości robót co najmniej 3 
000 000,00 zł brutto każde. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w 
rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2068 z późn. zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 
dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku dotyczącego 
dysponowania osobami będzie oceniane łącznie. Zamawiający wymaga od wykonawców 
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i 
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać się 
wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie (z 
wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic, o wartości robót co najmniej 1 000 
000,00 PLN każda. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w rozumieniu 
ustawy z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2068 z 
późn. zm.). Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć co najmniej podpisanie 
Protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu). Wartości podane w 
dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN należy 
przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów. Zamawiający 
wymaga przedstawienia jedynie robót w zakresie wymaganym dla potwierdzenia spełniania 
powyższego warunku. Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym 
doświadczeniem, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym 
doświadczeniem. Warunek nie zostanie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w 
sumie wykażą się doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym 
wymaganym doświadczeniem. b) Wykonawca musi dysponować w celu wykonania 
zamówienia następującymi w pełni sprawnymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi, wyszczególnionymi poniżej: Wytwórnia stacjonarna (otaczarka) 
o mieszaniu cyklicznym lub z ciągłym dozowaniem zautomatyzowanym o wydajności min. 80 
ton/h - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Układarka do układania mieszanek 
mineralno - asfaltowych wyposażona w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Walec stalowy gładki 8-10 Mg - 
minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Walec stalowy gładki 11 -14 Mg - minimalna 
wymagana liczba jednostek: 1; Walec ogumiony - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; 
Skrapiarka emulsji asfaltowej z możliwością programowania ilości rozkładanego lepiszcza - 
minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Szczotka mechaniczna lub inne urządzenie 
czyszczące - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Samochody samowyładowcze 
wyposażone w pokrowce brezentowe - w liczbie zapewniającej ciągłość robót Dostęp do 
zaplecza laboratoryjnego z odpowiednio przygotowanym personelem laboratoryjnym oraz 
sprzętem do wykonywania badań materiałów wsadowych i wyprodukowanych mas 
bitumicznych - minimalna wymagana liczba jednostek: 1; Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie 
warunku dotyczącego dysponowania potencjałem, będzie oceniane łącznie. c) Wykonawca 
musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, legitymujące się 
kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi 
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mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące minimalne 
wymagania: Kierownik budowy - wymagana liczba osób: 1. Na powyższe stanowisko należy 
wskazać osobę z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń, z 
doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, 
polegającym na realizacji co najmniej 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub 
remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) dróg lub ulic o wartości robót co najmniej 1 
000 000,00 zł brutto każde. Za drogę lub ulicę Zamawiający uzna drogę lub ulicę w 
rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 roku, 
poz. 2068 z późn. zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże 
dysponowanie powyższym potencjałem. W przypadku Wykonawców ubiegających się 
wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełnienie warunku dotyczącego 
dysponowania osobami będzie oceniane łącznie. Zamawiający wymaga od wykonawców 
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i 
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:  
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