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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:10882-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Roboty budowlane
2019/S 007-010882

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 200-453509)

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: Magdalena Marciniak
Tel.:  +48 327819211
E-mail: przetargi@zdw.katowice.pl 
Faks:  +48 327819200
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.katowice.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Roboty budowlane z podziałem na dwie części: Część A: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 - odcinek I”;
Część B: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 - odcinek II”.
Numer referencyjny: WI-K/P/181003/2

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zakres robót dla Części A obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok. 7,2
km.
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Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej z dnia 9.3.2018 r. nr 5/2018 znak: IFXIII.7820.85.2017.
Zakres robót dla Części B obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok.
16,1 km.
Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej z dnia 18.5.2018 r. nr 8/2018 znak: IFXIII.7820.106.2017.
Szczegółowo zakres robót dla zadań został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia i dokumentacji do
postępowania

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

07/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-453509

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
Część nr: 1 - Część A: „Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 933 - odcinek I”
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie do dnia 30.11.2020
r. zakończył roboty budowlane, (z zastrzeżeniem, że roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych należy
zakończyć najpóźniej do 30.10.2020 r.) oraz w terminie do dnia 15.02.2021 r. dostarczył ich rozliczenie wraz z
kompletną dokumentacją powykonawczą,
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót w terminie do dnia 15.2.2021 r. (z zastrzeżeniem,
że roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych należy zakończyć najpóźniej do 30.10.2020 r.), włączając w
to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie, jako wymagana, aby roboty były uważane za
ukończone.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2 - Część B: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 - odcinek II”
Zamiast:
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie do dnia 10.9.2021 r.
zakończył roboty budowlane oraz w terminie do dnia 30.10.2021 r. dostarczył ich rozliczenie wraz z kompletną
dokumentacją powykonawczą, z potwierdzeniem Konsultanta w zakresie kompletności i poprawności
przygotowanych dokumentów i dokumentacji powykonawczej,
Powinno być:
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót w terminie do dnia 30.10.2021 r. włączając w
to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie, jako wymagana, aby roboty były uważane za
ukończone.
Numer sekcji: III.2.2
Zamiast:
Realizacja i jej warunki określają umowy (załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
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Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy we wzorze umowy – załącznik do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
Termin wykonania zamówienia dla części A: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie do dnia
30.11.2020 r. zakończył roboty budowlane, (z zastrzeżeniem, że roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych
należy zakończyć najpóźniej do 30.10.2020 r.) oraz w terminie do dnia 15.2.2021 r. dostarczył ich rozliczenie
wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, z potwierdzeniem Konsultanta w zakresie kompletności i
poprawności przygotowanych dokumentów i dokumentacji powykonawczej, co będzie podstawą płatności
za wykonane roboty budowlane. Dokumentem potwierdzającym zakończenie robót jest protokół odbioru
końcowego, spor
Powinno być:
Realizacja i jej warunki określają umowy (załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
Zamawiający przewidział zmiany postanowień zawartej umowy we wzorze umowy – załącznik do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego umowy w wysokości: 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
Termin wykonania zamówienia dla części A: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót
w terminie do dnia 15.2.2021 r. (z zastrzeżeniem, że roboty w zakresie nawierzchni bitumicznych należy
zakończyć najpóźniej do 30.10.2020 r.), włączając w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w
Umowie, jako wymagana, aby roboty były uważane za ukończone.
Termin wykonania zamówienia dla części B: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ukończył całość robót w
terminie do dnia 30.10.2021 r. włączając w to ukończenie całej pracy, która jest przewidziana w Umowie, jako
wymagana, aby roboty były uważane za ukończone.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 15/02/2019
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


