
Ogłoszenie nr 500283862-N-2018 z dnia 27-11-2018 r. 

Warszawa: „Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 
35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i 

od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 
38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie” - nr 

postępowania 009/18
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 509433-N-2018 
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie 
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak 
Numer ogłoszenia: 500056093-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1330574900000, ul. ul. 
Mazowiecka  14, 00048   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 244 90 00, e-mail przetargi@mzdw.pl, faks 22 244 90 13. 
Adres strony internetowej (url): www.mzdw.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 do 
km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 
38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 009/18 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
009/18 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i 
wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1) Remont drogi wojewódzkiej nr 698 na wybranych odcinkach od km 34+100 do km 35+810 od m. Łosice do m. Chotycze i od km 36+890 
do km 38+094 od m. Chotycze do m. Łuzki i od km 38+537 do km 42+000 od m. Łuzki do m. Popławy wraz z remontem przepustu w km 
38+949 na terenie gminy Łosice i Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia 
znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania 
realizacji Zamówienia. 2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Zamawiający 
stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie robót bitumicznych. 

II.4) Główny kod CPV: 45233220-7 
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 
Od dnia podpisania umowy do 31-08-2018 r. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY 

V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 
09/08/2018 
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: 
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: 
Zmiana terminu i wynagrodzenia wynika z konieczności wykonania prac wskazanych w protokole konieczności z dnia 13.06.2018 r. i kosztorysie 
na roboty dodatkowe - opis poniżej 
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: 
Realizowane roboty związane z remontem odc. drogi woj. 698 obejmują swym zakresem wykonanie przedłużenia istniejącego przepustu w km 
38+949. Po wykonaniu robót przygotowawczych i przystąpieniu do robót rozbiórkowych stwierdzono, ze w części przelotowej wystąpiły liczne 
spękania oraz po oczyszczeniu światła przepustu stwierdzono przesunięcia rur betonowych co może skutkować jego rozszczelnieniem. Wystąpiła 
więc konieczność wymiany części przelotowej przepustu w celu prawidłowego wykonania zakresu podstawowego robót oraz konieczny do 
prawidłowego funkcjonowania obiektu w trakcie okresu użytkowania. . Zaniechanie w/w robót może w przyszłości skutkować zarwaniem 
nawierzchni, co znacząco wpłynie na pogorszenie warunków bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi.. Ze względu na ukształtowanie 
terenu, lokalizację przepustu oraz z uwagi na fakt, że występowanie wad obiektu można było stwierdzić dopiero po wykonanych robotach 
przygotowawczych i rozbiórkowych. 
V.4) INFORMACJE DODATKOWE: 
Wartość wykonanych robót dodatkowych 6 543,80 zł netto. 
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Drukuj
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