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Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zabrska - Hutnicza - Błogosławionego Czesława

w Gliwicach"

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 20-04-2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zabrska - Hutnicza - Błogosławionego Czesława
w Gliwicach
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240009251
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Płowiecka 31
1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: 32 300-86-35
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: pendzialek_p@zdm.gliwice.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.gliwice.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
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00036012/01
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 inwestycji jest budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Jana Pawła II i Nowy Świat na odcinku
od katedry Św. Piotra i Pawła wzdłuż ul. Nowy Świat do skrzyżowania z droga wewnętrzna naprzeciwko ul.
Sikornik (po stronie szpitala).2. Zadanie realizowane jest w oparciuo dokumentacje projektowa dla zadania:
„Rozbudowa/Przebudowa odcinków ul. Jana Pawła II i Nowy Świat o drogę rowerowa” opracowana w 2020 r.
przez firmę Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i s-ka spółka jawna.3. Podstawa
realizacji przedsięwzięcia są: decyzja zezwalająca na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) – Decyzja nr
12/2020 z dnia 14.12.2020 r. oraz decyzja o pozwoleniu na budowę nr 31/20 z dnia 09.06.2020 r. wydane
przezWojewodę Slaskiego.4. W ramach przedmiotowego zadania należy skoordynować roboty polegające
na budowie sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych i likwidacji sieci
istniejącej realizowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.in. w ul. Jana Pawła II, Nowy
Świat Kościuszki (plan sytuacyjny wodociągu stanowi załącznik do przetargu).5. Nasadzenia zastępcze
wynikające z realizacji decyzji na wycinki (stanowiących załącznik do przetargu) będą realizowane w ramach
innego zadania i nie podlegają wycenie przez Wykonawcę. Szczegóły zawarto w Opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Zał Nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zabrska – Hutnicza –
Błogosławionego Czesława w Gliwicach.2. Zadanie jest realizowane w oparciu o zapisy ujęte w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz dokumentację projektową dla zadania: „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej (na
odcinku od ul. Dworcowej do ul. Konarskiego) i ulicy Zabrskiej (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do wiaduktu
nad torami PKP) wraz z przebudowąskrzyżowania ul. Zabrskiej, Hutniczej i Bł. Czesława w Gliwicach – Projekt
budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zabrska – Hutnicza – Bł. Czesława (część programowo
ruchowa oraz elektryczna) opracowaną w 2017 roku przez firmę Projektowanie w budownictwie Jacek



Cichoński z Gliwic z wyłączeniem budowy kanalizacji teletechnicznej, która zostanie wykonana w ramach
realizacji odrębnego zadania (przebudowa ul. Zabrskiej).3. W ramach zdania należy skoordynować roboty
związane z budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem ulicy Zabrskiej wraz z skrzyżowaniem Zabrska –
Hutnicza – Błogosławionego Czesława wykonywane przez Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nad Bytomką 1.

Główny Specjalista

22-04-2021 r.  Paweł Pendziałek
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

22-04-2021 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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