
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Sokolniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sokolniki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855133

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Sokolniki

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-420

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 62 78 45 159

1.4.8.) Numer faksu: 62 78 45 194

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sokolniki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolniki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00267825/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-20 10:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00258241/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja dróg zlokalizowanych jest w Gminie Sokolniki w
miejscowościach: Sokolniki - Gumnisko; Zdzierczyzna; Tyble Małe - Tyble; Ochędzyn; Stary Ochędzyn; Nowy Ochędzyn,
Prusak, Zagórze i Góry – Szustry. Modernizacja dotyczy dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej. Łączna długość
modernizowanych dróg przekracza 10 km.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
1) Sokolniki - Gumnisko odcinek o długości ~ 1 300mb; powierzchnia ~ 6 585,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w
istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni
bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój
poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 5,0m, przełożyć nawierzchnię chodnika na granicy robót na nowej
podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, przełożyć nawierzchnię zjazdów wraz z
obrzeżami i krawężnikami w celu dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi,
wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm,
wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m, wykonać
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
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2)Zdzierczyzna, odcinek o długości ~ 850mb; powierzchnia ~ 3 975,00m2
uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie
warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm,
wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wykonać
nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 4,5m, wykonać umocnienie poboczy na
szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm, wykonać plantowanie
powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m,wykonać wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami transportu i składowania.
3)Prusak odcinek I o długości ~ 390mb; powierzchnia ~ 1 300,00m2
odcinek II o długości ~ 90mb; powierzchnia ~ 400,0m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej,
wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie
ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, przełożyć nawierzchnię zjazdu wraz z krawężnikami w celu
dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni
drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na
odcinkach skoleinowanych, max. głębokość koleiny 3-5cm - odcinek I, wyregulować zasuwy wodociągowe, wykonać nową
konstrukcje poszerzenia na łukach 3szt.; poszerzyć skrzyżowanie przy kapliczce, oraz odbudować konstrukcję drogi i zjazdu
nad przepustami, wymienić istniejące przepusty pod drogą i zjazdami, żelbet Ø60cm L=12,0m + ścianki czołowe; PEHD SN
8 Ø40cm L=5,0m + ścianki czołowe; PEHD SN 8 Ø40cm L=13,0m + ścianki czołowe; wykonać nawierzchnię bitumiczną z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 2,5m z płynnym poszerzeniem na łukach do 4,0m, wykonać
umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm, 
wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m, wykonać
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
4)Nowy Ochędzyn, odcinek o długości ~ 305mb; powierzchnia ~ 800,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej
nawierzchni bitumicznej, 
wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie
ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o
spadku poprzecznym <2% i > 6%, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach skoleinowanych,
max. głębokość koleiny 3cm, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości
2,5m, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m, wykonać
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
5)Stary Ochędzyn działka Nr 551 odcinek o długości ~ 295mb; powierzchnia ~ 1 050,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w
istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni
bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój
poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wyrównać MMB przekrój poprzeczny
nawierzchni drogi na odcinkach skoleinowanych, max. głębokość koleiny 3cm, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 3,30m, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za krawędziom
drogi na szerokości ~0,5m, wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia ze względu na ograniczona ilość znaków znajduje się w SWZ

Po zmianie: 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest modernizacja dróg zlokalizowanych jest w Gminie Sokolniki w
miejscowościach: Sokolniki - Gumnisko; Zdzierczyzna; Tyble Małe - Tyble; Ochędzyn; Stary Ochędzyn; Nowy Ochędzyn,
Prusak, Zagórze i Góry – Szustry. Modernizacja dotyczy dróg o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej. Łączna długość
modernizowanych dróg przekracza 10 km.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania:
1) Sokolniki - Gumnisko odcinek o długości ~ 1 300mb; powierzchnia ~ 6 585,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w
istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni
bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój
poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 5,0m, przełożyć nawierzchnię chodnika na granicy robót na nowej
podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, przełożyć nawierzchnię zjazdów wraz z
obrzeżami i krawężnikami w celu dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi,
wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm,
wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m, wykonać
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
2)Zdzierczyzna, odcinek o długości ~ 850mb; powierzchnia ~ 3 975,00m2
uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie
warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm,
wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wykonać
nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 4,5m, wykonać umocnienie poboczy na
szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm, wykonać plantowanie
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powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m,wykonać wywiezienie gruzu z terenu
rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami transportu i składowania.
3)Prusak odcinek I o długości ~ 390mb; powierzchnia ~ 1 300,00m2
odcinek II o długości ~ 90mb; powierzchnia ~ 400,0m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej,
wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie
ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, przełożyć nawierzchnię zjazdu wraz z krawężnikami w celu
dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni
drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na
odcinkach skoleinowanych, max. głębokość koleiny 3-5cm - odcinek I, wyregulować zasuwy wodociągowe, wykonać nową
konstrukcje poszerzenia na łukach 3szt.; poszerzyć skrzyżowanie przy kapliczce, oraz odbudować konstrukcję drogi i zjazdu
nad przepustami, wymienić istniejące przepusty pod drogą i zjazdami, żelbet Ø60cm L=12,0m + ścianki czołowe; PEHD SN
8 Ø40cm L=5,0m + ścianki czołowe; PEHD SN 8 Ø40cm L=13,0m + ścianki czołowe; wykonać nawierzchnię bitumiczną z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 2,5m z płynnym poszerzeniem na łukach do 4,0m, wykonać
umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm, 
wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m, wykonać
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
4)Nowy Ochędzyn, odcinek o długości ~ 305mb; powierzchnia ~ 800,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej
nawierzchni bitumicznej, 
wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie
ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o
spadku poprzecznym <2% i > 6%, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach skoleinowanych,
max. głębokość koleiny 3cm, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości
2,5m, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości ~0,5m, wykonać
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na
składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
5)Stary Ochędzyn działka Nr 551 odcinek o długości ~ 295mb; powierzchnia ~ 1 050,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w
istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni
bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój
poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, wyrównać MMB przekrój poprzeczny
nawierzchni drogi na odcinkach skoleinowanych, max. głębokość koleiny 3cm, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu
asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 3,30m, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za krawędziom
drogi na szerokości ~0,5m, wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
Tyble Małe - Tyble odcinek o długości ~ 1 716 mb; powierzchnia ~ 7 200,00m2, wymienić uszkodzone krawężniki na
wjeździe do szkoły, przełożyć nawierzchnię z kostki betonowej na granicy robót na nowej podsypce cementowopiaskowej
1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem, uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać
remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków
mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku
poprzecznym <2% i > 6%, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości
3,5m; 4,5m i 7,0m,
wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm,
wykonać ścinkę poboczy gruntowych, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na
szerokości ~0,5m, wykonać bezusterkową rozbiórkę istniejącego progu zwalniającego oraz odtworzyć próg po
wykonaniu nowej nawierzchni,wykonać odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego, wykonać wywiezienie gruzu z
terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko
Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
Ochędzyn odcinek o długości ~ 1 350mb; powierzchnia ~ 6 380,00m2 wymienić uszkodzone krawężniki, wymienić
uszkodzone obrzeża, oczyścić istniejący chodnik z chwastów i porostów, wykonać konieczne rozbiórki różnych elementów
betonowych i bitumicznych na podjazdach pod
krawężniki, uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej, odtworzyć istniejący próg zwalniający
płytowy z przejściem dla pieszych, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej,
obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB przekrój poprzeczny
nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2%, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC
11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 5,5m i 4,0m, przełożyć nawierzchnię zjazdów wraz z obrzeżami i krawężnikami w celu
dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi, przełożyć nawierzchnię chodnika/zjazdu/opaski na
granicy robót na nowej podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem przełożyć zarwaną,
zniszczoną nawierzchnię chodników, wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą
mieszanki granitowej 0/31,5mm gr. 15cm, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym
poboczem na szerokości
~0,5m, wykonać rozbiórkę istniejącego progu zwalniającego oraz odtworzyć próg po wykonaniu nowej nawierzchni,
wykonać odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego, wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami
transportu i
składowania.Zagórze odcinek o długości ~ 845mb; powierzchnia ~ 3 500,00m2; ul. Zielona ~ 70mb powierzchnia ~
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130,00m2; uzupełnić ubytki i wykruszenia w istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej
się lokalnie warstwy nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr.
5cm, wyrównać MMB przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym <2% i > 6%, przełożyć
nawierzchnię zjazdów wraz z obrzeżami i krawężnikami w celu dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości
nawierzchni drogi, wykonać nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 4,0m,
wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki
granitowej 0/31,5mm gr. 15cm, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na
szerokości ~0,5m, wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych .Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 PZP, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 PZP. 
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust.2 PZP, są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: „Ustawą”);
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym
mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.
6. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie Ustawy;
7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie
zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej,
nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji.
8. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 5, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.
Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

Ciąg dalszy "Opisu przedmiotu zamówienia:Dalsza część opisu przedmiotu zamówienia ze względu na ograniczone ilość
znaków znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Po zmianie: 
Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych .Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 5 PZP, jeżeli udowodni zamawiającemu,
że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 PZP. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności,
o których mowa w art. 110 ust.2 PZP, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się
również: wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 - zwana dalej: „Ustawą”);b)
wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
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pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazać określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;c)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot
wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy.6. Wykluczenie następuje na
okres trwania okoliczności określonych w ust. 5. Okres wykluczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od
dnia wejścia w życie Ustawy; 7. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 5, zamawiający odrzuca ofertę
takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty
lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji. 8. Osoba lub
podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 5, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie
zamówienia lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę
pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Góry - Szustry odcinek o długości ~ 2430mb+360mb; powierzchnia ~ 7 550,00m2 uzupełnić ubytki i wykruszenia w
istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonać remonty cząstkowe wykruszającej się lokalnie warstwy 
nawierzchni bitumicznej, obcięcie krawędzi i wypełnienie ubytków mieszanką mineralno bitumiczną gr. 5cm, wyrównać MMB
przekrój poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku poprzecznym
<2%, rozebranie krawężników w celu dostosowania wysokości zjazdu do nowej wysokości nawierzchni drogi, wykonać
nawierzchnię bitumiczną z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o szerokości 2,5m i
3,0m, wykonać umocnienie poboczy na szerokości 0,75m i zjazdów z kruszywa warstwą mieszanki granitowej 0/31,5mm gr.
15cm, wykonać plantowanie powierzchni gruntu rodzimego za projektowanym poboczem na szerokości~0,5m, wykonać
rozbiórkę nawierzchni na przełomach drogowych i odtworzyć nową konstrukcję drogi wraz z wykonaniem nowej podbudowy,
wykonać wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania.
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