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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
527-020-63-46
ul. Mazowiecka 14
Warszawa
00-048
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
Tel.:  +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl 
Faks:  +48 222449013
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mzdw.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8” - przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 – nr postępowania 180/19
Numer referencyjny: 180/19

II.1.2) Główny kod CPV
45233120

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła ”WOŁOMIN” na trasie S-8 - przewidziane do
dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020. Szczegółowy opis przedmiotu
Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Część
IV SIWZ). Zamawiający dodatkowo informuje, że 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” sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osoby odpowiedzialnej za
prowadzenie rozliczenia kontraktu oraz pracowników fizycznych wykonujących roboty w branży drogowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: 630T
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-164431
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 231-565397
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 25/11/2019

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, POLSKA, dnia
19.2.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208, za pośrednictwem platformy zakupowej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści
informację z otwarcia ofert na platformie zakupowej w zakładce „Komunikaty”.
Powinno być:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, POLSKA, dnia
03.03.2020 r. o godz. 11:00, w pok. 208, za pośrednictwem platformy zakupowej.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści
informację z otwarcia ofert na platformie zakupowej w zakładce „Komunikaty”.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 18/04/2020
Powinno być:
Data: 01/05/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:565397-2019:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 19/02/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/03/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


