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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2731-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
2018/S 003-002731
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 244-508768)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postepowanie: Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Niedziałkowskiego 6
Opole
45-085
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kupiec
Tel.: +48 774545505
E-mail: przetargi_opole@gddkia.gov.pl
Faks: +48 774544468
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu
drogi krajowej nr 40”
Numer referencyjny: O.Op.D-3.2410.3.2017 (70)

II.1.2)

Główny kod CPV
45233122

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla
rozpoczynającej się km 70+050,00 i kończącej się w km 86+417 istniejącej drogi krajowej nr 40. Długość
obwodnicy - około 14,6 km. Zamówienie będzie realizowane w formule "Projektuj i Buduj"

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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03/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 244-508768

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Okres w miesiącach: 38
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Powinno być:
Okres w miesiącach: 39
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
(...)
8. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do
czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego
projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi
35 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z
przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
(...)
Powinno być:
(...)
8. Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do
czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego
projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi
36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z
przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.
(...)

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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