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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:356411-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2016/S 198-356411
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 187-335133)
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: Anna Kominiak
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:
Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km
19+117.
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.03.2016

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
W zakres wchodzi:
— rozbiórkę istniejącej oraz wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni jezdni,
— budowie zatok autobusowych,
— przebudowie istniejących parkingów,
— zabezpieczeniu skarpy,
— przebudowa mostu w km 12+421,45 w m. Nakonowo,
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— remoncie chodników,
— przebudowie i budowie zjazdów,
— przebudowie i budowie przepustów,
— budowie i remoncie chodników oraz ciągów pieszo rowerowych na całym odcinku,
— odwodnieniu korpusu drogowego,
— dostosowaniu istniejącej kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających do wielkości zlewni pasa
drogowego,
— skanalizowaniu istniejącego rowu w miejscowości Kolonia Dębice,
— rozwiązaniu geometrii skrzyżowań,
— przebudowie przejazdu kolejowego,
— dostosowaniu parametrów łuków pionowych i poziomych,
— wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego,
— pracach branżowych,
— wykonaniu oświetlenia,
— wykonaniu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
— wykonaniu miejsc na drogową stację meteorologiczną,
— wycince drzew w korpusie drogowym.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2016
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 187-335133

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 9:45
Powinno być:
Data: 16/11/2016
Czas lokalny: 9:45
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/11/2016
Czas lokalny: 10:00

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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