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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151191-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrołęka: Roboty budowlane
2023/S 051-151191

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 250-731698)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Adres pocztowy: ul. Lokalna 2
Miejscowość: Ostrołęka
Kod NUTS: PL924 Ostrołęcki
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Małkowski
E-mail: zdpo-ka@wp.pl 
Tel.:  +48 297692621
Faks:  +48 297694928
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.ostroleka.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.zdp.ostroleka.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.
Numer referencyjny: DT.252.I.39.2022

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami.
Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową nr DK 61 w 
miejscowości Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg 
Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, Województwo Mazowieckie. Zamówienie obejmuje:
BRANŻA DROGOWA - TRASA DROGOWA,OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA,ŚCIANY 
OPOROWE,WZMOCNIENIE PODŁOŻA POD NASYPY,MOST DROGOWY MD-1,MOST DROGOWY 
MD – 3 (rz. Narew),PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-2,PRZEPUSTY PZ-1,BRANŻA SANITARNA – 
ODWODNIENIE,BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA – INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA,BRANŻA 
SANITARNA – PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ,BRANŻA SANITARNA - PRZEBUDOWA 
SIECI WODOCIĄGOWEJ,BRANŻA SANITARNA – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ,BRANŻA 
ELEKTRYCZNA,BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ,PRZEBUDOWA SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNYCH NAPOWIETRZNYCH WN,ZIELEŃ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/03/2023

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-731698

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
1.Zamawiający wskazuje, że planowany termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie rzeczowe): 
wyznacza do 28 miesięcy od podpisania umowy, nie później niż do dnia 30.09.2025r.
2.Rozliczenie finansowe: do 2 miesięcy od zakończenia rzeczowego; nie później niż do dnia 30.11.2025r.
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 1 850 
000,00 zł brutto
Powinno być:
1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 28 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin zakończenia robót budowlanych (zakończenie rzeczowe): 28 miesięcy od podpisania umowy.
3. Rozliczenie finansowe: 2 miesiące od zakończenia rzeczowego.
Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem składania ofert w wysokości: 1 850 
000,00 zł brutto
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. a. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:-min. 1 zadnie obejmujące budowę 
lub rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o 
minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub 
będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, 
lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia 
ruchome mostów. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowę 
lub rozbudowę lub przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o 
charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z ww. -min. 2 zadania polegające na budowie 
lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i o 
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wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto (każde zadanie) ; -min. 2 zadania polegające na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym o wartości 
co najmniej 1 000 000,00 zł brutto (każde zadanie); UWAGA: Zamawiający nie wymaga, aby ww. zakresy były 
wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji. Zamawiający dopuszcza aby ww. 
doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie „zaprojektuj i wybuduj“. b. warunek 
dotyczący doświadczenia osób. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im 
powierzone. Wykonawca, wskaże osobę którą musi mieć dostępną na etapie realizacji zamówienia, spełniającą 
następujące wymagania: I.Dyrektor Kontraktu – 1 os. Uprawnienia: nie są wymagane. Doświadczenie: min. 
5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu, Kierownika Budowy. Wykonawca w załączniku 
(wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. 
II. Kierownik budowy – Kierownik Robót Mostowych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń; Doświadczenie: 
min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych. Okres 
ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień; oświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania obejmującego budowę lub rozbudowę lub 
przebudowę drogowego obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o minimalnej ilości przęseł – 
4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść 
obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 
1991-2007 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome mostów wraz z udziałem 
w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. W przypadku doświadczenia 
zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę drogowego 
obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu, o charakterze robót budowlanych i parametrach 
równoważnych z ww. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, 
które potwierdzą wymagane doświadczenie. W związku z ograniczoną ilością znaków pozostała część znajduje 
się poniżej.
Powinno być:
Zamawiający stawia warunki w powyższym zakresie. a. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:-min. 1 zadnie obejmujące budowę 
lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub 
estakady (nie kładki) , o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o rozpiętości teoretycznej min. 60m, 
zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty 
mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 
2: obciążenia ruchome mostów. W przypadku doświadczenia zdobytego poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), tj. mostu 
lub wiaduktu lub estakady (nie kładki), o charakterze robót budowlanych i parametrach równoważnych z 
ww. -min. 1zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi publicznej klasy min. 
G o długości min. 1,0 km (w jednym odcinku) i o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto; -min. 
1 zadanie polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN 
o napięciu 110kV lub wyższym o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto; UWAGA: Zamawiający nie 
wymaga, aby ww. zakresy były wykonywane w ramach jednego zadania/ zlecenia/ zamówienia/inwestycji. 
Zamawiający dopuszcza aby ww. doświadczenie było uzyskane podczas realizacji kontraktów w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj“. b. warunek dotyczący doświadczenia osób. Wykonawca musi wskazać osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi 
do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, wskaże osobę, którą musi mieć dostępną na etapie 
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realizacji zamówienia, spełniającą następujące wymagania: I. Dyrektor Kontraktu – 1 os. Uprawnienia: nie 
są wymagane. Doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora lub Dyrektora Kontraktu, Kierownika 
Budowy. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które 
potwierdzą wymagane doświadczenie. II. Kierownik budowy – Kierownik Robót Mostowych (min. 1 osoba) 
Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej 
mostowej bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 m-cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Mostowych. Okres ten musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień; oświadczenie 
w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Mostowych podczas realizacji min. 1 zadania 
obejmującego budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego (nie tymczasowego), 
tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki), o minimalnej ilości przęseł – 4, w tym min. 1 przęsło o 
rozpiętości teoretycznej min. 60m, zaprojektowanego lub będącego w stanie przenieść obciążenia klasy A 
zgodnie z PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia, lub klasy I zgodnie z PN-EN 1991-2007 Eurokod 
1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: obciążenia ruchome mostów wraz z udziałem w czynnościach 
odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia. W przypadku doświadczenia zdobytego 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: budowę lub rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego stałego 
(nie tymczasowego), tj. mostu lub wiaduktu lub estakady (nie kładki), o charakterze robót budowlanych i 
parametrach równoważnych z ww. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy 
pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. W związku z ograniczoną ilością znaków 
pozostała część znajduje się poniżej.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III. Kierownik Robót Drogowych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 m-
cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. Okres ten 
musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień; doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji min. 2 zadań dotyczących budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i o wartości nie mniejszej 
niż 10 000 000,00 zł brutto (każde zadanie) wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o 
zakończeniu realizacji zamówienia. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy 
pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. IV. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 miesięcy 
doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Okres ten musi zawierać się w 
okresie posiadania uprawnień; doświadczenie podczas realizacji min. 2 zadań polegających na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym; V. Kierownik 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie: nie jest wymagane VI. Kierownik 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 
Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie: nie jest wymagane 
VII. Geodeta (min. 1 osoba) Uprawnienia: geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 

13/03/2023 S51
https://ted.europa.eu/TED

4 / 6



Dz.U./S S51
13/03/2023
151191-2023-PL

5 / 6

geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) 
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Doświadczenie: nie jest wymagane VIII. Specjalista ds. 
rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) Uprawnienia: nie jest wymagane Doświadczenie: 
Doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów na min. 2 zadaniach polegających na budowie lub rozbudowie lub 
przebudowie drogi publicznej i/lub obiektu mostowego o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto 
(każde zadanie). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: Dyrektor Kontraktu, 
Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych; Kierownik Robót Drogowych. Zamawiający nie dopuszcza 
łączenia ze sobą funkcji Kierownika Robót Drogowych i Kierownika Robót Mostowych. Zamawiający żąda 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu: 1)Wykaz robót budowlanych; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy 
składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ 2) Wykaz osób; W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ. 
Pełną informację można pobrać z Rozdz. X ust. 5 SWZ.
Powinno być:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III. Kierownik Robót Drogowych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 m-
cy doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót Drogowych. Okres ten 
musi zawierać się w okresie posiadania uprawnień; doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy 
lub Kierownika Robót Drogowych podczas realizacji min. 1 zadanie dotyczące budowy lub rozbudowy lub 
przebudowy drogi publicznej klasy min. G o długości min. 1 km (w jednym odcinku) i o wartości nie mniejszej 
niż 10 000 000,00 zł brutto wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu 
realizacji zamówienia. Wykonawca w załączniku (wykaz osób) powinien podać dokładne okresy pełnienia 
funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie. IV. Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (min. 1 osoba) Uprawnienia: 
posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; Doświadczenie: min. 36 miesięcy 
doświadczenia w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy lub Kierownika Robót w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Okres ten musi zawierać się w 
okresie posiadania uprawnień; doświadczenie podczas realizacji min. 1 zadanie polegające na budowie lub 
rozbudowie lub przebudowie linii energetycznej napowietrznej WN o napięciu 110kV lub wyższym; V. Kierownik 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych (min. 1 osoba) Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie: nie jest wymagane VI. Kierownik 
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (min. 1 osoba) 
Uprawnienia: posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; Doświadczenie: nie jest wymagane 
VII. Geodeta (min. 1 osoba) Uprawnienia: geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) 
albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. Doświadczenie: nie jest wymagane VIII. Specjalista ds. 
rozliczeń (osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu) Uprawnienia: nie jest wymagane Doświadczenie: 
Doświadczenie przy rozliczeniu kontraktów na min. 2 zadaniach o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 
zł brutto (każde zadanie). Zamawiający nie dopuszcza łączenia ze sobą niżej wymienionych funkcji: Dyrektor 
Kontraktu, Kierownik Budowy - Kierownik Robót Mostowych; Kierownik Robót Drogowych. Zamawiający nie 
dopuszcza łączenia ze sobą funkcji Kierownika Robót Drogowych i Kierownika Robót Mostowych. Zamawiający 
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żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych; W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, 
Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ 2) Wykaz osób; W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy składają jeden dokument – wzór stanowi Załącznik nr 8 do 
SWZ. Pełną informację można pobrać z Rozdz. X ust. 5 SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/03/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 15/06/2023
Powinno być:
Data: 28/06/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/03/2023
Czas lokalny: 10:10
Powinno być:
Data: 31/03/2023
Czas lokalny: 10:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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