
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.17.2019

Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego,

w systemie zaprojektuj i wybuduj

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachZDM.26.21.2018ul. Płowiecka 31Gliwice44-121PolskaOsoba do kontaktów:
Pokój 113.Tel.: +48 323008634E-mail: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu Faks: +48 323008699Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zachodnia część obwodnicy miasta Gliwice - odcinek od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego,
w systemiezaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny: ZDM.26.17.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
45230000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie "Zachodniej części obwodnicy miasta Gliwice
naodcinku od ul. Sowińskiego do ul Daszyńskiego".
-Zamówienie obejmuje zaprojektowanie z ewentualnym wykorzystaniem istniejących materiałów (istniejącej
dokumentacji projektowej), uaktualnienie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń
na budowę,w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (tzw.
decyzji środowiskowej) i decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD), wybudowanie
obwodnicy od ul.Sowińskiego do ul. Daszyńskiego w Gliwicach, uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na użytkowanie oraz oddanie jej do użytkowania.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno Użytkowym
(PFU)stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
VI.6)
Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zdmg
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-095458
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-323052
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 08/07/2019



Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)
Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
VII.1.2)
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Powinno być:
Do tekstu, który znajduje się w sekcji II.2.4) dopisue sie tekst: "W związku z planowaną realizacja budowy
wodociągu i kanalizacji sanitarnej, przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach,
w pasie drogowym budowanej obwodnicy, Zamawiający informuje, że Wykonawca może zastać wybudowaną,
bądź realizację w trakcie wykonywania robót budowlanych. Natomiast w sytuacji, gdzie przedmiotowa sieć
wodociągowa nie będzie jeszcze wybudowana w części lub wybudowana w całości, Wykonawca robót będzie
zobowiązany do udostępnienia terenu budowy dla Wykonawcy budowy tychże sieci. Wykonawca robót określi
warunki, a Zamawiający je zaakceptuje, w oparciu o które Wykonawca budowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej będzie realizował swoje roboty w taki sposób żeby nie kolidowały i nie wstrzymywały robót
związanych z realizacją budowy obwodnicy. Inwestycja, której inwestorem jest PWiK nie będzie miała wpływu
na przebieg realizacji inwestycji drogowej objętej niniejszym postępowaniem przetargowym.”

Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 24
Powinno być:
Okres w miesiącach: 27
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
doudziału
Zamiast:
Data: 20/08/2019
Powinno być:
Data: 04/09/2019

Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:

Data: 20/08/2019
Powinno być:
Data: 04/09/2019

Główny Specjalista

13-08-2019 r.  Joanna Latta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor ZDM Gliwice

13-08-2019 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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