Dz.U./S S189
30/09/2016
338031-2016-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338031-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2016/S 189-338031
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 178-319070)
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 548 STOLNO-WĄBRZEŹNO OD KM 0+005 DO KM 29+619 Z
WYŁĄCZENIEM WĘZŁA AUTOSTRADOWEGO W M. LISEWO OD KM 14+144 DO KM 15+146.
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.02.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W zakres niniejszego zadania wchodzą następujące elementy robót obejmujące:
— korektę planu sytuacyjnego; niwelety drogi;
— poszerzenie jezdni do 7 m;
— przebudowę poboczy gruntowych;
— naprawę nawierzchni drogi;
— przebudowę istniejących zjazdów oraz budowę nowych zjazdów;

30/09/2016
S189
http://ted.europa.eu/TED

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/3

Dz.U./S S189
30/09/2016
338031-2016-PL

- - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

2/3

— przebudowę i budowę chodników, w tym dojść do przystanków autobusowych;
— budowę ciągu pieszo-rowerowego; zatok autobusowych z peronami;
— wycinkę zieleni w koronie drogi oraz w miejscach kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami;
— przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego;
— budowie stacji meteorologicznej;
— budowę i przebudowę systemu odwodnienia drogowego; przepustów; sieci infrastruktury technicznej
kolidujących z planowanym układem drogowym;
— regulację pionową urządzeń istniejącego uzbrojenia technicznego;
— zagospodarowanie terenu zielenią,
— wykonanie urządzeń ochrony środowiska;
— wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
— rozbiórkę dobudówki w m. Cepno.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 178-319070

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 1.5.2.1. 2/sytuacji ekonomicznej lub finansowej: a)
Zamiast:
A) Wykazanie, że Wykonawca posiada minimalny roczny obrót netto za ostatnie 3 lata obrotowe w wysokości
nie mniejszej niż 50 000 000 PLN za każdy rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za
ten okres, w tym w obszarze objętym zamówieniem wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN za każdy rok
obrotowy,
Powinno być:
A) Wykazanie, że Wykonawca posiada minimalny średni roczny obrót netto za ostatnie 3 lata obrotowe w
wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres,
w tym w obszarze objętym zamówieniem wysokości nie mniejszej niż 50 000 000 PLN średniego rocznego
obrotu netto za ostatnie 3 lata obrotowe.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 7.1. W zakresie spełnienia warunków udziału – sytuacji
ekonomicznej i finansowej: a)
Zamiast:
A) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2a) będą informacje
zawarte w JEDZ oraz oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w tym o obrocie Wykonawcy
w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres.
Powinno być:
A) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt 1.5.2.1 ppkt 2a) będą informacje
zawarte w JEDZ oraz oświadczenie Wykonawcy o średniorocznym obrocie Wykonawcy w tym o średnim
obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż 3 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
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Inne dodatkowe informacje:
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