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/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI SWZ
dot.:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1)
Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.: „Rozbudowa
i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy
Dwór i Sidra.”
Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu
inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.
Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu
Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1405B.
Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu
Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1420B.
Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka
- Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie
Sokólskim.
Część 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B
i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie
Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B.
Część 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B
i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie
Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ((tj. Dz.U. z 2021
r. poz. 1129 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do
Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR I
Dotyczy części 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem
obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.
Pytanie nr 1:
W PFU pkt 1.1.2.3 Zamawiający wskazuje na wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego o min.
wymaganiach. Zwracamy się o dokładne wskazanie jaki przekrój kanału technologicznego należy zaprojektować i
wykonać oraz czy należy wypełniać go mikrorurkami?
Odpowiedź nr 1:
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Kanał technologiczny ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680).
Pytanie nr 2:
W PFU pkt 1.1.4.1 Zamawiający wskazuje wykonanie 1 wyniesionego przejścia dla pieszych. Zwracamy się o podanie
przewidywanej lokalizacji tego przejścia.
Odpowiedź nr 2:
Wyniesione przejście dla pieszych będzie zlokalizowane w miejscowości Siderka. Ostateczna lokalizacja zostanie
uzgodniona na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 3:
W punkcie 1.2.2.4 roboty wykończeniowe zapis brzmi: „Skarpę i przeciwskarpę rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa
drogowego należy umocnić darniną z humusowaniem.” Zwracamy się o potwierdzenie że darniowanie należy
zastosować w miejscach gdzie spadki nienormatywne mogą powodować rozmywanie, a w pozostałych przypadkach
zastosować humusowanie skarp i przeciwskarp rowów.
Odpowiedź nr 3:
Tak, darniowanie należy zastosować w miejscach gdzie spadki nienormatywne mogą powodować rozmywanie, a w
pozostałych przypadkach zastosować humusowanie skarp i przeciwskarp rowów.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się o usunięcie zapisu wskazującego na zastosowanie barier energochłonnych SP-05/2 w pkt 1.1.4.1 PFU.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami bariery ochronne precyzuje się w parametrach szerokości pracującej (W),
poziomu intensywności zderzenia (A,B,C) i poziomu powstrzymywania (N1,N2,H1,H2…..) wg PN-EN 1317. Parametry
barier ochronnych określi projektant na etapie sporządzania projektu.
Odpowiedź nr 4:
Poprawiono PFU w tym zakresie.
Pytanie nr 5:
Zgodnie z zapisami PFU przy przepustach pod koroną drogi należy umocnić brukowcem rowy, skarpy, przeciwskarpy
oraz pobocze. Zwracamy się o podanie długości od osi przepustu na jaką należy wykonać te umocnienia brukiem.
Odpowiedź nr 5:
Umocnienie należy wykonać na długości 1,5m od osi przepustu w każdą ze stron.
Pytanie nr 6:
Czy na wyniesionym przejściu dla pieszych należy wykonać doświetlenie (jeżeli tak, prosimy o podanie parametrów)?
Odpowiedź nr 6:
Minimalne parametry oświetlenia przejścia dla pieszych:
- źródło światła LED, minimalnie 5400 lumenów, barwa biała zimna
- kąt rozproszenia wiązki światła minimalnie 60 stopni
- wodoszczelność i trwałość umożliwiająca pracę w warunkach -25/+50 Co przy zmiennych warunkach atmosferycznych.
- autonomiczna praca lampy przy pełnym naładowaniu akumulatora – minimalnie 12 godzin
- źródło energii hybrydowe: turbina wiatrowa minimalnie 80W oraz panele fotowoltaiczne minimalnie 150W na każde
źródło światła.
- włączanie i wyłączanie za pomocą czujnika zmierzchowego
- wysokość źródła światła - minimalnie skrajnia drogi
- wysięgnik lampy - minimalnie 1,2mb
Pytanie nr 7:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie na podstawie jakiej decyzji administracyjnej należy wykonać roboty
budowlane na przedmiotowym zadaniu?
Odpowiedź nr 7:
Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia na budowę.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinka drogi na czas wykonywania przepustów pod koroną drogi?
Odpowiedź nr 8:
Nie.
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Pytanie nr 9:
Czy zamawiający przewiduje wykupy gruntów?
Odpowiedź nr 9:
Nie.
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR II
Dotyczy części 2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B.
Pytanie nr 1:
W PFU pkt 1.1.2.2 Zamawiający wskazuje na wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego o min.
wymaganiach. Zwracamy się o dokładne wskazanie jaki przekrój kanału technologicznego należy zaprojektować i
wykonać oraz czy należy wypełniać go mikrorurkami?
Odpowiedź nr 1:
Kanał technologiczny ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680).
Zamawiający jako przykładowe rozwiązanie wskazuje rurę dwuścienną do bezpośredniego układania w gruncie z
pakietem czterech mikrorurek cienkościennych ułożonych ściśle w rurze.
Pytanie nr 2:
Zgodnie z zapisami PFU przy przepustach pod koroną drogi należy umocnić brukowcem rowy, skarpy, przeciwskarpy
oraz pobocze. Zwracamy się o podanie długości od osi przepustu na jaką należy wykonać te umocnienia brukiem
Odpowiedź nr 2:
Umocnienie należy wykonać na długości 1,5m od osi przepustu w każdą ze stron.
Pytanie nr 3:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie na podstawie jakiej decyzji administracyjnej należy wykonać roboty
budowlane na przedmiotowym zadaniu?
Odpowiedź nr 3:
Na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
Pytanie nr 4:
Czy zamawiający przewiduje wykupy gruntów?
Odpowiedź nr 4:
Tak.
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR III
Dotyczy części 3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B
Pytanie nr 1:
W PFU pkt 1.1.2.2 Zamawiający wskazuje na wykonanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego o min.
wymaganiach. Zwracamy się o dokładne wskazanie jaki przekrój kanału technologicznego należy zaprojektować i
wykonać oraz czy należy wypełniać go mikrorurkami?
Odpowiedź nr 1:
Kanał technologiczny ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodny z Rozporządzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. poz. 680).
Zamawiający jako przykładowe rozwiązanie wskazuje rurę dwuścienną do bezpośredniego układania w gruncie z
pakietem czterech mikrorurek cienkościennych ułożonych ściśle w rurze
Pytanie nr 2:
Zgodnie z zapisami PFU przy przepustach pod koroną drogi należy umocnić brukowcem rowy, skarpy, przeciwskarpy
oraz pobocze. Zwracamy się o podanie długości od osi przepustu na jaką należy wykonać te umocnienia brukiem.
Odpowiedź nr 2:
Umocnienie należy wykonać na długości 1,5m od osi przepustu w każdą ze stron.
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Pytanie nr 3:
W PFU pkt 1.1.4.1 zapis brzmi: „….ponadto do zaprojektowania oznakowania aktywnego (2szt.) zwykłego przejścia dla
pieszych wraz z doświetleniem przejścia i aktywną tablicą o zmiennej treści szt. 2 (radarowy wyświetlacz prędkości)”.
Zwracamy się o potwierdzenie że, należy wykonać tylko jedno przejście dla pieszych ze wskazanym oznakowaniem
aktywnym.
Odpowiedź nr 3:
Tak, należy wykonać jedno przejście dla pieszych z oznakowaniem aktywnym.
Pytanie nr 4:
Zwracamy się do Zamawiającego o określenie na podstawie jakiej decyzji administracyjnej należy wykonać roboty
budowlane na przedmiotowym zadaniu?
Odpowiedź nr 4:
Na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
Pytanie nr 5:
Czy zamawiający przewiduje wykupy gruntów?
Odpowiedź nr 5:
Tak.
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR IV
Dotyczy części 3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B
Pytanie nr 1:
Podczas wizji lokalnej stwierdzono obecność 3 przepustów, w PFU jest mowa o dwóch; czy trzeci przepust także ująć do
przebudowy ?
Odpowiedź nr 1:
Tak.
Pytanie nr 2:
Czy w zakresie prac należy uwzględnić dojścia do przejść dla pieszych, jeżeli tak to jaki odcinek?
Odpowiedź nr 2:
Zakres wykonania chodników został opisany w PFU w następujący sposób: „zaprojektować chodniki o szer. – 2,00 m.
Chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. czerwonej w krawężnikach 15x30. Ilość chodnika ok. 90m. Chodnik jako
dojście do przystanków i peron przystankowy.”.
Łączna długość chodnika na całej długości trasy wynosi 90m.
Pytanie nr 3:
Jaki rodzaj oznakowania poziomego należy zastosować, grubo (chemoutwardzalny czy termoutwardzalny) czy
cienkowarstwowy?
Odpowiedź nr 3:
Należy zastosować oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.
Pytanie nr 4:
Czy w zakres oznakowania poziomego wchodzi oznakowanie całego odcinka
drogi oznakowaniem segregacyjnym i krawędziowym czy tylko miejsc
niebezpiecznych
Odpowiedź nr 4:
Oznakowanie poziome należy wykonać w obrębie przystanków, przejść dla pieszych i w miejscach niebezpiecznych.
ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 5
Dotyczy części 3 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B
Pytanie nr 1:
Prosimy o podanie lokalizacji następujących elementów:
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- przystanków
- przejścia dla pieszych
- radarowego wyświetlacza prędkości
Odpowiedź nr 2:
Lokalizacja przystanków, przejścia dla pieszych i radarowego wyświetlacza prędkości zostaną ustalone z Projektantem
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
Pytanie nr 2:
Jakie zasilanie zamawiający przewiduje dla radarowego wyświetlacza prędkości?
Odpowiedź nr 2:
Zgodnie z dołączoną specyfikacją techniczną ST D 07.02.01a – oznakowanie pionowe aktywne.

II. ZMIANA TREŚCI SWZ
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:
Zmiana nr 1:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 5 treść:
”5.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.

5.3.1.

Termin wykonania zamówienia.
Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra.
Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem
obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca
Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.
Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy
Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B.
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesiący od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca;
Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.
Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy
Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B.
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
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5.3.2.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.
5.5.

5.5.1.

5.5.2.
5.6.

5.6.1.

5.6.2.

rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.
Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór
- Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór
i Sidra w Powiecie Sokólskim
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji
przez Wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy
od podpisania umowy).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.
Część 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy
z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji
przez Wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy
od podpisania umowy).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.
Część 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy
z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B.
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji
przez Wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy
od podpisania umowy).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.”

zastępuje się treścią:
„5.

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Termin wykonania zamówienia.
Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim na
terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra.
Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem
obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim.
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca
Minimalny okres gwarancji.
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– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.
5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.
5.5.

5.5.1.

5.5.2.
5.6.

5.6.1.

Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy
Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B.
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca;
Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.
Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy
Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B.
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego
rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę),
w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej przez
Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.
Minimalny okres gwarancji.
– minimalny okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 3 lata licząc od dnia spisania protokołu odbioru
ostatecznego.
Część 4. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór
- Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór
i Sidra w Powiecie Sokólskim
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji
przez Wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy
od podpisania umowy).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.
Część 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy
z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji
przez Wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy
od podpisania umowy).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.
Część 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg
powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy
z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B.
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji
przez Wykonawcę zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy
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5.6.2.

od podpisania umowy).
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace
ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.
Okres rękojmi na wykonane usługi wynosi 5 lat licząc od dnia spisania protokołu ostatecznego.”

Zmiana nr 2:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 18.03.2022r.”
zastępuje się treścią:
„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 01.04.2022r.”
Zmiana nr 3:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia 18.02.2022r., do
godziny 1000”
zastępuje się treścią:
„Ofertę należy złożyć na zasadach określonych w pkt 9. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców do dnia 04.03.2022r., do
godziny 1000”
Zmiana nr 4:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 18.02.2022r., godz. 1030”
zastępuje się treścią:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.03.2022r., godz. 1030”
Zmiana nr 5:
W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w po pkt 21.20 dodaje się pkt 21.21. i 21.22. w brzmieniu:
21.21. Tam, gdzie w SWZ dokonano opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3. Ustawy,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”.
21.22. W przypadkach opisywania rozwiązań projektowych przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać przedmiotu zamówienia
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W
przypadku takiego wskazania, określenie "lub równoważny" w konsekwencji powoduje, iż wymieniony konkretny
produkt otrzymuje charakter jedynie przykładowy i jest punktem wyjścia do wskazania, a w efekcie uzyskania
produktu o parametrach nie gorszych lub wyższych. Dołącza się wówczas zestawienie wszystkich użytych nazw
produktu, technologii i innych z dokładnym opisem wymaganych parametrów, opisujących warunki
równoważności.
Zmiana nr 6:
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, Część 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór –
Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra
w Powiecie Sokólskim, w § 5 Terminy realizacji przedmiotu umowy, ust. 1 treść:
”1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.
2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 21 miesięcy
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót
projektowych i budowlanych.”
zastępuje się treścią:
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„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.
2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 18 miesięcy
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót
projektowych i budowlanych.”
Zmiana nr 7:
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych
nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem
Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B, w § 5 Terminy realizacji przedmiotu
umowy, ust. 1 treść:
„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.
2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 21 miesięcy
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót
projektowych i budowlanych.”
zastępuje się treścią:
„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.
2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 18 miesięcy
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót
projektowych i budowlanych.”
Zmiana nr 8:
W Rozdziale II – Projektowane postanowienia umowy, Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych
nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem
Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B, w § 5 Terminy realizacji przedmiotu
umowy, ust. 1 treść:
„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 21 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
1) Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.
2) Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 21 miesięcy
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót
projektowych i budowlanych.”
zastępuje się treścią:
„1. Rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w dniu …………………………….. Termin
zakończenia robót budowlanych i wykonania umowy nastąpi do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to
termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), tj. do dnia ….……………..
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1)

2)

Termin zakończenia prac projektowych nastąpi do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do
dnia……………… Zakończenie prac projektowych oznacza przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej.
Termin zakończenia robót budowlanych i jednocześnie całości przedmiotu zamówienia nastąpi do 18 miesięcy
od podpisania umowy, tj. do dnia ….…………….. Wykonanie umowy obejmuje zakończenie całości robót
projektowych i budowlanych.”

Zmiana nr 9:
Rozdziale III – Program funkcjonalno – użytkowy, Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór –
Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra
w Powiecie Sokólskim, w pkt „Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót” w pkt 1.1.4.1.pkt 13) tiret 5 treść:
„bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery energochłonne SP-05/2”
zastępuje się treścią:
„bariery stalowe w zależności od wysokości nasypu ustawić bariery energochłonne zgodne z obowiązującymi przepisami
i normami w tym zakresie”
Zmiana nr 10:
W Rozdziale III – Program funkcjonalno – użytkowy, Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór –
Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra
w Powiecie Sokólskim, w pkt 2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania treść:
„2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
zastępuje się treścią:
„2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
Zmiana nr 11:
W Rozdziale III – Program funkcjonalno – użytkowy, Część 2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim
na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B., w pkt 2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
treść:
„2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
zastępuje się treścią:
„2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
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Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
Zmiana nr 12:
W Rozdziale III – Program funkcjonalno – użytkowy, Część 3. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr
1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim
na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B, w pkt 2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
treść:
„2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 21 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
zastępuje się treścią:
„2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania
Termin na realizację niniejszego zadania – 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego rozliczenia
prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest
to termin całkowitego zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawcę);
Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca”

Zmiana nr 13:
W Rozdziale IV – Opis Przedmiotu zamówienia, Część 4 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka - Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m
Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim, w pkt 9. Termin wykonania usługi treść:
„9. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 21 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim
na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie
Sokólskim” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 21 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
zastępuje się treścią:
„9. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim
na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór - Kudrawka Siderka - Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gminy Nowy Dwór i Sidra w Powiecie
Sokólskim” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
Zmiana nr 14:
W Rozdziale IV – Opis Przedmiotu zamówienia, Część 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa
ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem
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Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B, w pkt
9. Termin wykonania usługi treść:
„9. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 21 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim
na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i
1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na
terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne
rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 21 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre
prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15
marca.”
zastępuje się treścią:
„9. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim
na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 2 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i
1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na
terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1405B” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne
rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
Zmiana nr 15:
W Rozdziale IV – Opis Przedmiotu zamówienia, Część 6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Rozbudowa
ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i 1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem
Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B, w pkt
9. Termin wykonania usługi treść:
„9. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 21 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim
na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 3 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i
1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na
terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne
rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 21 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”
zastępuje się treścią:
„9. Termin wykonania usługi:
Termin wykonania: 18 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu realizacji przez Wykonawcę zadania w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej tj. około 11 miesięcy od podpisania umowy).
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w okresie realizacji robót budowlanych dot.
zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie Sokólskim
na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra. Część 3 Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 1405B i
1420B o przebiegu od granicy Powiatu Monieckiego z Powiatem Sokólskim do granicy z Powiatem Białostockim na
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terenie Gminy Korycin. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420B” oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne
rozliczenie robót po zakończeniu realizacji zadania.
Do 18 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane niektóre prace ze
względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 grudnia do 15 marca.”

Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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Załączniki:
1. Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
2. Programy funkcjonalno – użytkowe z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
3. Opisy przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem dokonanych zmian w postępowaniu.
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