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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326252-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2016/S 182-326252
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 171-307027)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
Bydgoszcz
85-085
Polska
Osoba do kontaktów: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705740
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 do km 34+200 oraz od
km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin.
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.01.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W zakres wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
— budowę nowej konstrukcji nawierzchni drogi,
— przebudowę mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin,
— lokalną korektę geometrii trasy w planie i profilu,
— poszerzenie korpusu drogowego,
— budowę zatok autobusowych w miejscach przystanków,
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— budowę skanalizowanych skrzyżowań z drogami powiatowymi,
— budowę chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów do posesji oraz na pola,
— budowę/przebudowę oświetlenia drogowego,
— budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego,
— budowę i przebudowę przepustów pod drogą wojewódzką, drogami gminnymi oraz zjazdami,
— przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowanym układem drogowym,
— regulację włazów studni i skrzynek istniejącego uzbrojenia technicznego,
— zagospodarowanie terenu zielenią, rekultywacja przyległego terenu,
— urządzenia ochrony środowiska, organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
— rozbiórkę budynku w msc. Juncewo i Sarbinowo.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 171-307027

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość:
Zamiast:
Powinno być:
14 857 617,23 EUR
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Zamiast:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.
Powinno być:
1.5.2.1.3/a Doświadczenie Wykonawcy – wykonanie należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończenie co najmniej *1 zam. obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę:
— drogi/ulicy w tech. porównywalnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż: 35 000 000 PLN brutto orazobiektu mostowego w tech. porównywalnej o wartości zamówienia nie mniejszej niż: 1 000 000 PLN brutto oraz
– kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej i/lub sieci wodociągowej w technologii porównywalnej o
wartości zamówienia nie mniejszej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto.
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty budowlane zostały wykonane.
dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będą informacje zawarte w JEDZ oraz wykaz robót
budowlanych z załączeniem dowodów.
B) Dysponowanie następującymi osobami Wykształcenie i Kwalifikacje zawodowe zgodnie z dokumentami
zamówienia 1.5.2.1. ppkt 3b SIWZ
1) min 1 osoba (Kierownik Budowy)
2) min 1 osoba (Kierownik Robót Drogowych)
3) min 1 osoba (Kierownik Robót Mostowych)
4) min 1 osoba (Kierownik Robót Telekomunikacyjnych)
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5) min 1 osoba (Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych)
6) min 1 osoba (Kierownik Robót Wodno – Kanalizacyjnych)
7) min 1 osoba (Kierownik Robót Gazowych)
8) min 1 osoba (Kierownik Robót Geotechnicznych)
9) min 1 osoba (Geolog)
10) min 1 osoba posiadającą (Pracownik ds. materiałowych – technolog)
11) min 1 osoba (geodeta)
dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 3b) będą informacje
zawarte w JEDZ oraz wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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