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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505151-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2018/S 221-505151

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 197-444553)

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

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
22
ul. Lechicka 24
Katowice
40-609
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Cichocka
Tel.:  +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Faks:  +48 327819200
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

I.1) Nazwa i adresy
URZĄD GMINY PSARY
22
UL. MALINOWICKA 4
PSARY
42-512
Polska
Osoba do kontaktów: ANNA BUŁAWA
Tel.:  +48 322944941
E-mail: annabulawa@psary.pl 
Faks:  +48 322944901
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psary.pl

Sekcja II: Przedmiot

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444553-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl
mailto:annabulawa@psary.pl
www.psary.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Roboty budowlane dla zadania pn z podziałem na 2 zadania.
Numer referencyjny: WI-K/P/180906/2

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Roboty budowlane dla zadania pn.:
Zadanie nr 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do
skrzyżowania z DK 86”
Zadanie nr 2:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w gminie Psary”
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary”
„Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie gminy Psary”
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Zadanie nr 1
Roboty drogowe,
Roboty mostowe, Roboty kolejowe, Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu, Roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe,
Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.1.2018 r.
Zadanie nr 2
Zakres robót dla zadania nr 2 jest objęty zgłoszeniem robót budowlanych.
Zgłoszenia dokonała Gminy Psary.
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w OPZ.

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

14/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 197-444553

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Roboty budowlane dla zadania pn.:
Zadanie nr 1:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do
skrzyżowania z DK 86”
Zadanie nr 2:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444553-2018:TEXT:PL:HTML
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„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary”
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary”
„Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary”
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Zadanie nr 1
Roboty drogowe,
Roboty mostowe, Roboty kolejowe, Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu, Roboty przygotowawcze i
rozbiórkowe,
Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.1.2018 r.
Zadanie nr 2
Zakres robót dla zadania nr 2 jest objęty zgłoszeniem robót budowlanych.
Zgłoszenia dokonała Gminy Psary.
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w OPZ.
Powinno być:
II.1.4) Krótki opis:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Zadanie nr 1
Roboty drogowe:
— Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913
— Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
— Przebudowa zjazdów.
Roboty mostowe:
— Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich.
Roboty kolejowe:
— Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:
— Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
— Przebudowa sieci wodociągowej,
— Przebudowa sieci gazowej,
— Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
— Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
— Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
— Budowa sygnalizacji świetlnej.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
— Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
— Wycinka kolidującej zieleni.
Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.1.2018 r.
Zadanie nr 2
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary – w granicach pasa
drogowego DW 913.
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - – w granicach pasa drogowego DW 913.
Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.
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Zakres robót dla zadania nr 2 jest objęty zgłoszeniem robót budowlanych.
Zgłoszenia dokonała Gminy Psary.
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do
postępowania
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Zadanie nr 1
Roboty drogowe:
— Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913
— Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
— Przebudowa zjazdów.
Roboty mostowe:
— Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich.
Roboty kolejowe:
— Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:
— Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
— Przebudowa sieci wodociągowej,
— Przebudowa sieci gazowej,
— Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
— Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
— Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
— Budowa sygnalizacji świetlnej.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
— Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
— Wycinka kolidującej zieleni.
Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu
narealizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.1.2018 r.
Zadanie nr 2
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary.
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.
Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.
Zakres robót dla zadania nr 2 jest objęty zgłoszeniem robót budowlanych.
Zgłoszenia dokonała Gminy Psary.
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do
postępowania
Powinno być:
Niniejsze zadanie obejmuje między innymi:
Zadanie nr 1
Roboty drogowe:
— Rozbudowa jezdni głównej drogi wojewódzkiej nr 913
— Budowa odcinków chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych,
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— Przebudowa zjazdów.
Roboty mostowe:
— Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich.
Roboty kolejowe:
— Przebudowa przejazdów kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Roboty związane z sieciami uzbrojenia terenu:
— Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
— Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
— Przebudowa sieci wodociągowej,
— Przebudowa sieci gazowej,
— Budowa i przebudowa sieci oświetlenia ulicznego,
— Przebudowa sieci i linii elektroenergetycznej,
— Przebudowa sieci telekomunikacyjnych,
— Budowa sygnalizacji świetlnej.
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:
— Rozbiórka elementów przeznaczonych do likwidacji,
— Wycinka kolidującej zieleni.
Zakres robót określony dokumentacją projektową jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej nr 1/2018 sygn.: IFXIII.7820.53.2017 z dnia 30.1.2018 r.
Zadanie nr 2
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej i przebudowy sieci wodociągowej w Gminie Psary – w granicach pasa
drogowego DW 913.
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary - – w granicach pasa drogowego DW 913.
Budowa zasilania gablot w wiatach przystankowych na terenie Gminy Psary.
Zakres robót dla zadania nr 2 jest objęty zgłoszeniem robót budowlanych.
Zgłoszenia dokonała Gminy Psary.
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do
postępowania
Numer sekcji: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwiązanej / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
Powinno być:
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę powyżej 60 miesięcy / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie kierownika budowy / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 podbudowy pomocniczej górnej z
mieszanki niezwiązanej / Waga: 10.00
Cena - Waga: 60.00
Numer sekcji: IV.2.2
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Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 09:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


