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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:141426-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Roboty drogowe
2017/S 074-141426
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 045-081959)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
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 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km
65+718.
Numer referencyjny: ZDW.N4.363.04.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
45233140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Rozb. dr na dł. ok.15,997 km
wyk. wzmocnienia istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN,nowej konstrukcji nawierzchni
rozb. skrzyżowań
przeb. i bud. zjazdów, istniejących i bud. nowych zatok autobusowych
remont i bud. chodników
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bud. ciągów pieszo – rowerowych
korekta nienormatywnych parametrów technicznych i niwelety drogi
odtworzenie, oczyszczenie i profilowanie istniejących rowów, bud. nowych rowów przydrożnych, wyk. urządzeń
podczyszczających
remont, przeb. istniejących i bud. nowych przepustów
przeb. istniejących i bud. nowych przepustów pod zjazdami
bud. lub rozb. kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach
bud. urządzeń podczyszczających i rozb. oświetlenia drogowego
likwidacja kolizji z urządzeniami obcymi
wycinka drzew i krzewów
przeb. mostu
remont wiaduktu
bud. kładki dla pieszych i rowerzystów
bud. miejsca na drogowe stacje meteorologiczne
przeb. przejścia i bud. obwodnicy
przeb. istniejących i bud. nowych miejsc postojowych i parkingów,
bud. miejsc do ważenia.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/04/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-081959

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: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.1. W zakresie spełnienia warunków udziału – sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2a) będzie oświadczenie
złożone w formie 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.
b) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2b) będzie złożona
kserokopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.1. W zakresie spełnienia warunków udziału – sytuacji ekonomicznej i finansowej
a) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2a) będzie oświadczenie
złożone w formie 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.
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b) Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku określonego w pkt. 1.5.2.1 ppkt. 2b) będzie dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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