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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer

identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Wilczak  51, 61-623  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 61 826 53 92, e-mail przetargi@wzdw.pl, faks 61 826 53 92; 61 852 01 31.

Adres strony internetowej (url): www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Budowa mostu

przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek". Nadzór

inwestorski obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru

budowlanego wraz z wykonaniem pomiarów sprawdzających pomiarów wykonanych przez
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geodetów Wykonawcy robót, wykonaniem badań sprawdzających wszystkich badań wykonanych

przez Wykonawcę robót (wyżej określona proporcja powinna być zachowana w każdym okresie

rozliczeniowym w odniesieniu do każdego asortymentu robót) oraz z kontrolą rozliczenia

rzeczowego i finansowego robót będących przedmiotem nadzoru, łącznie z kontrolą rozliczenia

Wykonawcy Robót Budowlanych z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.

W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania:

„Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m.

Rogalinek". Nadzór inwestorski obejmuje wszystkie prace związane z pełnieniem

kompleksowego nadzoru budowlanego wraz z wykonaniem sprawdzających geodezyjnych

obmiarów kontrolnych oraz z kontrolą rozliczenia rzeczowego i finansowego robót będących

przedmiotem nadzoru, łącznie z kontrolą rozliczenia Wykonawcy Robót Budowlanych z

Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami.
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