
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w Sochaczewie w ciągu drogi

wojewódzkiej nr 705” – nr postępowania 073/21

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131325/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-29 14:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00118038/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w
Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705.
1) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część
III SWZ) i Przedmiarze Robót - udostępnionym jedynie poglądowo (Część IV SWZ). Wykonawca
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zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji
ruchu, „na czas budowy” zgodnie z zamieszczonym przez Zamawiającego projektem czasowej
organizacji ruchu.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
3) W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Po zmianie: 
Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie napraw na wiadukcie nad linią kolejową PKP w
Sochaczewie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705.
1) Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część
III SWZ) i Przedmiarze Robót - udostępnionym jedynie poglądowo (Część IV SWZ). Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i
pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji
ruchu, „na czas budowy”.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
3) W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
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