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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140600900000, 
ul. ul. Sobieskiego  9, 42217   Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 785 467, e-
mail Tkacka@poczta.onet.pl, faks 343 785 468.  
Adres strony internetowej (url): http://www.pzdczestochowa.4bip.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1028 S w m. 
Rzeki Wielkie etap II w km 8+980 – 9+780, gmina Kłomnice. Obciążenie ruchem układu 
drogowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym remontem jest 
droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie 
ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem 
liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Droga jest obiektem 
ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Podstawowe parametry techniczne 
inwestycji DP1028S: Klasa drogi Z1/2 – odc. 8+980 – 9+780 Klasa drogi: Z1/2, Kategoria 
obciążenia ruchem KR 3 Szerokość jezdni na prostej: 5,5 m Nawierzchnia: bitumiczna Zakres 
robót przebudowywanej jezdni: -Frezowanie korekcyjnie (średnia grubość 3 cm) nawierzchni 
bitumicznej frezarką (pozyskany destrukt przeznaczony do utwardzenia poboczy) – 
4.400,00m2 -Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 15 cm frezarką - pod 
wzmocnienie krawędzi z odwozem destruktu na odległość do 5 km – 1.600,00m2 -
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna gr. 10 cm po zagęszczeniu – 
1.600,00m2 -Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej AC 22 P 35/50 KR 
3-4; grubość po zagęszczeniu 8 cm – 1.600,00m2 -Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 
drogowej ulepszonej – 9.000,00m2 -Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją 
asfaltową – 9.000,00m2 -Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych 
/warstwa wiążąca/ AC 16 W 35/50 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 6 cm – 4.500,00m2 -
Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna/ AC 11 S 
50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm – 4.500,00m2 -Renowacja - oczyszczenie rowu 
z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp (grubość namułu 30 cm) z odwozem urobku na 
odległość 2 km – 120,00m -Remont betonowych ścianek czołowych w szalunkach dla 
przepustów pod drogą z rur o średnicy 600 mm (uzupełnienie ubytków) – 2,00 szt. -
Barieroporęcz stalowa U-11b kotwiona do betonowej ścianki czołowej przepustu – 8,00m -
Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej na podsypce cem. - piask. z 
uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego – 60,00m2 -Regulacja pionowa zasów 
wodociągowych i hydrantów na pierścieniach betonowych – 20,00 szt. -Mechaniczne ścięcie 
zawyżonego pobocza grubości 10 cm z odwozem urobku na odległość do 2km (wraz z 



utylizacją) – 1.600,00m2 -Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym - warstwa 
dolna (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 8 cm po zagęszczeniu (obustronnie po 
1,0 m) – 2.000,00m2 -Utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym - warstwa górna; 
grubość 4 cm po zagęszczeniu – 1.600,00m2 -Utwardzenie pobocza destruktem asfaltowym 
(materiał z frezowania nawierzchni - sortowany) - warstwa górna grubości 4 cm po 
zagęszczeniu – 400,00m2 -Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona (pobocze z 
destruktu asfaltowego) – 400,00m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część 
IV SIWZ. – dokumentacja. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w 
szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z 
późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016r. poz. 380 
jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r. poz. 2164 z późn. zm. oraz z 2016r. poz. 831, 996 i 1020). Wykonawca robót musi 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami 
techniczno-budowlanymi związanymi z budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami 
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami 
dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie Zamawiający dopuszcza 
ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach 
technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w 
materiałach przetargowych opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek 
znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 
ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze 
określające właściwości techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w 
takim przypadku Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań 
równoważnych w stosunku do opisywanych w dokumentacji STWiORB, pod warunkiem, że 
zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze zgłoszeniem, a także zapewnią uzyskanie 
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji STWiORB oraz będą 
zgodne pod względem: a.charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b.parametrów 
technicznych (wytrzymałość, trwałość, itp.), c.parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 
d.standardów emisyjnych. Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 
w przedmiarach robót i STWiORB. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1028 
S w m. Rzeki Wielkie etap II w km 8+980 – 9+780, gmina Kłomnice. Obciążenie ruchem 
układu drogowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3. Obiektem objętym remontem 
jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektu jest 
prowadzenie ruchu kołowego oraz pieszego poruszającego się lokalnie. Przedmiotowa droga 
jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej. Droga jest 
obiektem ogólnodostępnym pełniącym funkcje komunikacyjne. Podstawowe parametry 
techniczne inwestycji DP1028S: Klasa drogi Z1/2 – odc. 8+980 – 9+780 Klasa drogi:Z1/2, 
Kategoria obciążenia ruchem KR 3 Szerokość jezdni na prostej:5,5 m Nawierzchnia: 
bitumiczna Zakres robót przebudowywanej jezdni: -Frezowanie korekcyjnie (średnia grubość 
3 cm) nawierzchni bitumicznej frezarką (pozyskany destrukt przeznaczony do utwardzenia 
poboczy) – 4.400,00m2 -Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 15 cm frezarką - pod 
wzmocnienie krawędzi z odwozem destruktu na odległość do 5 km – 1.600,00m2 -
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa dolna gr. 10 cm po zagęszczeniu – 
1.600,00m2 -Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej AC 22 P 35/50 KR 
3-4; grubość po zagęszczeniu 8 cm – 1.600,00m2 -Mechaniczne czyszczenie nawierzchni 
drogowej ulepszonej – 9.000,00m2 -Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsją 



asfaltową – 9.000,00m2 -Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych 
/warstwa wiążąca/ AC 16 W 35/50 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 6 cm – 4.500,00m2 -
Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa ścieralna/ AC 11 S 
50/70 KR 3-4; grubość po zagęszczeniu 4 cm – 4.500,00m2 -Renowacja - oczyszczenie rowu 
z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp (grubość namułu 30 cm) z odwozem urobku na 
odległość 2 km – 120,00m -Remont betonowych ścianek czołowych w szalunkach dla 
przepustów pod drogą z rur o średnicy 600 mm (uzupełnienie ubytków) – 2,00 szt. -
Barieroporęcz stalowa U-11b kotwiona do betonowej ścianki czołowej przepustu – 8,00m -
Przełożenie nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej na podsypce cem. - piask. z 
uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego – 60,00m2 -Regulacja pionowa zasów 
wodociągowych i hydrantów na pierścieniach betonowych – 20,00 szt. -Mechaniczne ścięcie 
zawyżonego pobocza grubości 10 cm z odwozem urobku na odległość do 2km (wraz z 
utylizacją) – 1.600,00m2 -Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym - warstwa 
dolna (materiał z frezowania nawierzchni) - grubość 8 cm po zagęszczeniu – 2.000,00m2 -
Utwardzenie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym (materiał z frezowania nawierzchni - 
sortowany) - warstwa górna grubości 4 cm po zagęszczeniu – 2.000,00m2 -Nawierzchnia 
podwójnie powierzchniowo utrwalona (pobocze z destruktu asfaltowego) – 2.000,00m2 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ. – dokumentacja. 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2016r. poz. 380 jednolity tekst ) i ustawie z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. oraz z 
2016r. poz. 831, 996 i 1020). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi związanymi z 
budową, przebudową lub remontem dróg, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów 
stosowanych w budownictwie Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie 
zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 
określono w dokumentacji technicznej. UWAGA! Jeśli w materiałach przetargowych 
opisujących przedmiot zamówienia został wskazany jakikolwiek znak towarowy (marka), 
producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art.29 ust.3 i art.30 ust.1-
3 ustawy Pzp, należy je traktować jedynie jako dane pomocnicze określające właściwości 
techniczne, eksploatacyjne i użytkowe wyrobów i materiałów; w takim przypadku 
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do 
opisywanych w dokumentacji STWiORB, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację 
robót w zgodzie ze zgłoszeniem, a także zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie 
gorszych od założonych w dokumentacji STWiORB oraz będą zgodne pod względem: 
a.charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), b.parametrów technicznych (wytrzymałość, 
trwałość, itp.), c.parametrów bezpieczeństwa użytkowania, d.standardów emisyjnych. 
Wykonawca, który będzie powoływać się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub 
rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w przedmiarach robót i 
STWiORB.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.1.2) 
W ogłoszeniu jest: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Formy wadium Wadium może być wniesione w 



następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, 
z późn. zm.). Termin składania wadium Wadium musi być wniesione najpóźniej do 
wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 02.06.2017r. do godz. 9:00. Wniesienie 
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy 
oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. 
pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. zostanie uznana za odrzuconą.  
W ogłoszeniu powinno być: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), Formy wadium Wadium może być 
wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym,gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych,poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin składania wadium 
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 
12.06.2017r. do godz. 9:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w 
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca, który 
nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony 
z postępowania z mocy art. 24 ust. 2. pkt.2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust.4. 
zostanie uznana za odrzuconą.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2) 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-06-09, godzina: 09:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-06-12, godzina: 09:00,  
 
 


