
Oznaczenie sprawy: ZDM-ZPU.26.7.2022

Zarząd Dróg Miejskich
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.:Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej

do ul. Bojkowskiej- południowa część obwodnicy miasta

Data przekazania sprostowania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 25-04-2022

Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Miejskich w GliwicachKrajowy numer identyfikacyjny: ZDM-ZPU.26.7.2022Adres
pocztowy: ul. Płowiecka 31Miejscowość: GliwiceKod NUTS: PL229 GliwickiKod pocztowy: 44-121Państwo:
PolskaOsoba do kontaktów: Joanna LattaE-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu Tel.: +48 323008636Faks: +48
323008699Adresy internetowe:Główny adres: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul.
Bojkowskiej- południowa część obwodnicy miasta.
II.1.2)
Główny kod CPV
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji: do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację
inwestycji drogowej, do opisania przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych i do realizacji
inwestycji.
Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem:
1. Odcinek obwodnicy o długości ok 1,3 km.
2. Klasa odcinka obwodnicy: Z.
3. Skrzyżowanie z ul. Rybnicką (łącznice o długości ok. 0,5 km).
4. Ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów.
5. Oświetlenie uliczne i odwodnienie ulicy (kanalizacja deszczowa).
6. Zjazdy do nieruchomości.
7. Zagospodarowanie zielenią.
8. Przebudowa lub zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia.

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: 2022-042282
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 060-157129



Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 22/03/2022
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.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Do istniejącego tekstu w tym punkcie, który pozostaje bez zmian, dodaje się jeszcze poniższy:
Powinno być:
(...) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy również z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego

Główny Specjalista

25-04-2022 r.  Joanna Latta
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

25-04-2022 r.  Anna Gilner
__________________________________

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
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