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ZDP - P - 343/3/12

Dotyczy: post~powania w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudow~ i rozbudow~
mostu stalego przez rzek~ Hann~ i dojazdow do mostu w ci~gu drogi powiatowej
Nr 1700L w m. Nowy Holeszow".

Zgodnie z art. 38, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 201Or. Nr 113 poz. 759 z pM. zm.) Zarz<td Drog Powiatowych we Wlodawie zmienia
treSc specyfikacji istotnych warunkow zamowienia:

1. Rozdzial V, pkt. 3, ppkt. 2)
Jest:
Na potwierdzenie spehrienia warunku wiedzy i doswiadczenia Wykonawca powinien wykazaC, 'Z£
w ci'®l ostatnich pi~iu lat przed wszc~iem po~wania, a je'Z£liokres dzialalnoScijest krOtszy-
w tym okresie wykonal, co najrnniej 2 budowy, przebudowy lub remonty mostow
zlokalizowanych w ciqgu drogi co najrnniej klasy L 0 wartosci robot nie rnniejszej niz
500.000,00 zl brutto, z podaniem ich opisu, oraz daty i miejsca wykonania oraz zal~zenie
dokument6w potwierdz4j~ych, 'Z£roboty zostalywykonane naleZycie.
Powinno byc:
Na potwierdzenie spelnienia warunku wiedzy i doSwiadczenia Wykonawca mo'Z£ wykazaC, ze
w ci'®l ostatnich pi~iu lat przed wszc~iem po~wania, a jezeli okres dzialalnoScijest krotszy -
w tym okresie wykonal, co najrnniej 1 budow~, przebudow~ lub remont mostu
zlokalizowanego w ciqgu drogi co najrnniej klasy L 0 wartosci robot nie rnniejszej niz
500.000,00 zl brutto, z podaniem jej opisu, oraz daty i miejsca wykonania oraz zal~zenie
dokumentow potwierdzaj~ych, 'Z£roboty zostalywykonane naleZycie.

2. Rozdzial VIII, pkt. I
Jest:
Kazdy oferent przyst~puj<tcy do przetargu obowi<tZany jest wniesc wadium
w wysokosci 10 000,00 zl (slownie: dziesi~{; tysi~cy zlotych) do dnia 17.04.2012r. do
godz.l03o•
Powinno bye:
Kazdy oferent przyst~puj<tcy do
w wysokosci 10 000,00 zl (slownie:

30godz.l0 .

przetargu obowi<tZany jest wniesc wadium
dziesi~{; tysi~cy zlotych) do dnia 20.04.2012r. do



3. Rozdzial X, pkt. 14
Jest:
Oferta winna znajdowae Sl~ w zamkni~tym opakowaniu. Opakowanie powinno bye
opisane wg wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy
Zarz~d Dr6g Powiatowych

22-200 Wlodawa
ul. Lubelska 60

"Oferta - Przebudowa i rozbudowa mostu stalego przez rzekf Hannf i dojazdow do mostu
w ciqgu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Holeszow Nowy "
Nie otwierac przed dniem 17 kwietnia 2012r. godz. 1045

Powinno bye:
Oferta winna znajdowae Sl~ w zamkni~tym opakowaniu. Opakowanie pOWlnno bye
opisane wg wzoru:

Nazwa i adres Wykonawcy
Zarz~d Dr6g Powiatowych

22-200 Wlodawa
ul. Lubelska 60

"Oferta - Przebudowa i rozbudowa mostu stalego przez rzekf Hannf i dojazdow do mostu
w ciqgu drogi powiatowej Nr 1700L w m. Holeszow Nowy "
Nie otwierac przed dniem 20 kwietnia 2012r. godz. 1045

4. Rozdzial XI, pkt.2
Jest:
Termin skladania ofert uplywa w dniu 17.04.2012r, 0 godzinie 1030.
Powinno bye:
Termin skladania ofert uplywa w dniu 20.04.2012r, 0 godzinie 1030.

5. Rozdzial XI, pkt. 3
Jest:
Otwarcie ofert nasuwi w siedzibie Zamawiajll.cego (swietlica) w dniu 17.04.2012r, 0 godzinie
1045

•

Powinno bye:
Otwarcie ofert nasuwi w siedzibie Zamawiajll.cego (swietlica) w dniu 20.04.2012r, 0 godzinie
1045

•

6. Rozdzial XIII, pkt.l
Jest:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajll.cy b~dzie si~ kierowal wyl~cznie kryterium
ceny.
Powinno bye:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajll.cy b~dzie Sl~ kierowal nast~pujll.cymi
kryteriami:
- cena - znaczenie 85%
- referencje potwierdzajll.ce doswiadczenie - 15%



7. Rozdzial XIII, pkt. 2
Jest:
Kryterium cena b~dzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zam6wienia, podanej przez Wykonawc~ na Formularzu Oferty. Hose punkt6w zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtaiiszej
Co - cena brutto oferty ocenianej

Powinno bye:
Kryterium cena b~dzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zam6wienia, podanej przez Wykonawc~ na Formularzu Oferty. Hose punkt6w zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

C = ~~n X 85 pkt + Ro x 15 pkt

gdzie: Cmin - cena brutto oferty najtaiiszej
Co - cena brutto oferty ocenianej
Ro = 1 - posiadanie referencji
Ro = 0 - brak referencji
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