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POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 21 września 2021 r.

BZP.272.1.9.2021

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu karkonoskiego
w sezonie: 2021-2022”
Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Powiat Karkonoski – Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze informuje, że wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ, oraz załączników do SWZ, tj.: Projektach umowy – dla
każdej z czterech części zamówienia (Załącznikach Nr 4a-4d do SWZ) oraz Opisie przedmiotu
zamówienia (Załączniku Nr 5 do SWZ):
1.

Dział VI SWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – dodanie po ust. 13 ust. 131:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 131 w brzmieniu:
131. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 13, na dane
zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego zjawiska.
Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego
utrzymania dróg. Jeśli zjawisko jest długotrwałe i ciągłe, Wykonawca w pełnym okresie jego
trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oznacza to, że
w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu uniemożliwiać będzie
poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo wypadku na drodze,
Wykonawca zmuszony będzie wyjeżdżać kilkukrotnie na daną drogę/drogi w ciągu jednego
dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych opadów musi być utrzymana
w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie się po niej.

2.

Dział XX SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) – ust. 1:
Zmiana treści:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni,
tj. do dnia 23.10.2021 r.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni,
tj. do dnia 27.10.2021 r.

3.

Dział XXIII SWZ (SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT) – ust. 7:
Zmiana treści:
7. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 10:00 w dniu
24 września 2021 r.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
7. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do godz. 10:00 w dniu
28 września 2021 r.

4.

Dział XXIV SWZ (TERMIN OTWARCIA OFERT) – ust. 1:
Zmiana treści:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10.
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5.

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 5 do SWZ) – Ogólne zasady dotyczące realizacji
przedmiotu zamówienia – zmiana ust. 3:
Zmiana treści:
3. Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa) leży po stronie
Wykonawcy. Koszt zakupu materiałów uszorstniających Wykonawca wliczy do ceny usługi
zaproponowanej w ofercie cenowej. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej
prowadzone będzie przy użyciu mieszanki z piasku z 20% dodatkiem soli drogowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez
Wykonawców do likwidowania śliskości.
Zapis ten otrzymuje brzmienie:
3. Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa) leży po stronie
Wykonawcy. Koszt zakupu materiałów uszorstniających Wykonawca wliczy do ceny usługi
zaproponowanej w ofercie cenowej. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej
prowadzone będzie przy użyciu mieszanki z piasku z 20% dodatkiem soli drogowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez
Wykonawców do likwidowania śliskości. W przypadku wystąpienia temperatury poniżej -2˚C,
Zamawiający – w zakresie materiału do posypywania dróg – przewiduje zwiększenie udziału
soli w mieszance w stosunku 1:3 (70 % piasku – 30 % soli).

6.

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 5 do SWZ) – Ogólne zasady dotyczące realizacji
przedmiotu zamówienia – dodanie po ust. 6 ust. 61 w brzmieniu:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 61 w brzmieniu:
61. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 6, na dane
zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego zjawiska.
Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego
utrzymania dróg. Jeśli zjawisko jest długotrwałe i ciągłe, Wykonawca w pełnym okresie jego
trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oznacza to, że
w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu uniemożliwiać będzie
poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo wypadku na drodze,
Wykonawca zmuszony będzie wyjeżdżać kilkukrotnie na daną drogę/drogi w ciągu jednego
dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych opadów musi być utrzymana
w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie się po niej.

7.

Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 5 do SWZ) – Ogólne zasady dotyczące realizacji
przedmiotu zamówienia – dodanie po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 12 w brzmieniu:
12. Ustala się szczegółowe zasady odśnieżania chodników na terenie gminy Janowice Wielkie
(Część II zamówienia) – ze względu na zły stan techniczny chodnika w miejscowości Janowice
Wielkie na odcinku ul. 1 Maja, Wykonawca odśnieża chodnik systemem „ręcznego
odśnieżania”, tj. za pomocą łopat. W momencie remontu, przebudowy drogi wraz
z chodnikiem, chodnik będzie musiał być odśnieżany za pomocą sprzętu mechanicznego –
odśnieżarki.

8.

Projekt umowy – Część I zamówienia (Załącznik Nr 4a do SWZ) – zmiana w § 2 – dodanie
po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 12 w brzmieniu:
12. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, na dane
zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego zjawiska.
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Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego
utrzymania dróg. Jeśli zjawisko jest długotrwałe i ciągłe, WYKONAWCA w pełnym okresie
jego trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oznacza to, że
w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu uniemożliwiać będzie
poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo wypadku na drodze,
WYKONAWCA zobowiązany jest wyjeżdżać kilkukrotnie na daną drogę/drogi w ciągu
jednego dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych opadów musi być utrzymana
w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie się po niej.
9.

Projekt umowy – Część II zamówienia (Załącznik Nr 4b do SWZ) – zmiana w § 2 – dodanie
po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 12 w brzmieniu:
12. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, na dane
zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego zjawiska.
Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego
utrzymania dróg. Jeśli zjawisko jest długotrwałe i ciągłe, WYKONAWCA w pełnym okresie
jego trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oznacza to, że
w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu uniemożliwiać będzie
poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo wypadku na drodze,
WYKONAWCA zobowiązany jest wyjeżdżać kilkukrotnie na daną drogę/drogi w ciągu
jednego dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych opadów musi być utrzymana
w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie się po niej.

10. Projekt umowy – Część III zamówienia (Załącznik Nr 4c do SWZ) – zmiana w § 2 –
dodanie po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 12 w brzmieniu:
12. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, na dane
zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego zjawiska.
Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego
utrzymania dróg. Jeśli zjawisko jest długotrwałe i ciągłe, WYKONAWCA w pełnym okresie
jego trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oznacza to, że
w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu uniemożliwiać będzie
poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo wypadku na drodze,
WYKONAWCA zobowiązany jest wyjeżdżać kilkukrotnie na daną drogę/drogi w ciągu
jednego dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych opadów musi być utrzymana
w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie się po niej.
11. Projekt umowy – Część IV zamówienia (Załącznik Nr 4d do SWZ) – zmiana w § 2 –
dodanie po ust. 11 ust. 12 w brzmieniu:
Zmiana treści poprzez dodanie ust. 12 w brzmieniu:
12. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, na dane
zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego zjawiska.
Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie zimowego
utrzymania dróg. Jeśli zjawisko jest długotrwałe i ciągłe, WYKONAWCA w pełnym okresie
jego trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg powiatowych. Oznacza to, że
w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu uniemożliwiać będzie
poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo wypadku na drodze,
WYKONAWCA zobowiązany jest wyjeżdżać kilkukrotnie na daną drogę/drogi w ciągu
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jednego dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych opadów musi być utrzymana
w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie się po niej.
Pozostałe zapisy SWZ oraz Załączników Nr 4a, 4b, 4c, 4d i 5 do SWZ nie podlegają
zmianom.
Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje SWZ oraz Załączników Nr 4a, 4b, 4c, 4d
i 5 do SWZ, zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej prowadzonego
postępowania: https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/13125.
Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje SWZ oraz Załączników Nr 4a, 4b, 4c, 4d i 5
do SWZ zostaną usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji
oraz zmodyfikowanych dokumentów.
Wykonawcy winni korzystać z SWZ oraz Załączników Nr 4a, 4b, 4c, 4d i 5 do SWZ
oznaczonych: „po zmianach z dnia 21.09.2021 r.”.
WAŻNE: Z uwagi na to, że zmiana treści SWZ wymaga od Wykonawców dodatkowego
czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający – zgodnie
z art. 286 ust. 3 ustawy – wydłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich
przygotowanie, tj. do godz. 10:00 w dniu 28.09.2021 r.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy, w wyniku zmiany treści SWZ
prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień Publicznych
zamieszczone zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zostanie ponadto opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/13125.
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