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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:50318-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Puławy: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
2018/S 024-050318
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Roboty budowlane
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 021-043322)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
43102930000000
ul. Składowa 1A
Puławy
24-100
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Dryk
Tel.: +48 818884160
E-mail: pzd.pulawy@hot.pl
Faks: +48 818880388
Kod NUTS: PL815
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzd.pulawy.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej nr 107412L
Numer referencyjny: 3/PZD/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
45233000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) pod nazwą: Rozbudowa
drogi powiatowej Nr 1516L od dr. kraj. 17 do drogi gminnej 107412L na odcinku od km 0+082,00 do km
11+510,00 długości 11 428 mb.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą:
• Projekt budowlano-wykonawczy wraz z załącznikami – pkt XXXII SIWZ;
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• kosztorysu ofertowego – pkt XXVII.2 SIWZ;
• specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – pkt XXXI SIWZ;
• przedmiaru robót – pkt XXX SIWZ;
• projekt stałej organizacji ruchu – pkt XXXIII SIWZ;
• pozwolenie na budowę Nr AB.6740.4.313.2017 z dnia 25.5.2017 r. – pkt XXXIV SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 021-043322

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 152 000 PLN. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt X.2a) SIWZ rachunek bankowy
Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert Ze względu na ryzyko związane z
czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
Powinno być:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 152 000 PLN. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt X.2a) SIWZ rachunek bankowy
Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z
czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.
Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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