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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

Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ofiar Oświęcimskich 36
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.:  +48 717710900
Faks:  +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
Adres pocztowy: ul. Na Grobli 14/16
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 50-421
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kwapisz
E-mail: przetargi@wi.wroc.pl 
Tel.:  +48 717710900
Faks:  +48 717710904
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wi.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.wi.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
02100 Budowa Osi Zachodniej we Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/84/PN/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na:
a) budowie odcinka alei Stabłowickiej, łączącego węzeł na skrzyżowaniu alei Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego i ulicy Zbigniewa Brzezińskiego z ulicą Kosmonautów
b) rozbudowie ul. Kosmonautów na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Jeżowską do połączenia z istniejącym
dwujezdniowym przekrojem tej ulicy, w rejonie skrzyżowania z aleją Architektów
c) budowie odcinka drogi gminnej 2KDL i pętli autobusowej po południowej stronie ulicy Kosmonautów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/01/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: WI
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-180418
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 249-617365
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2019

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: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1.1.4 wykonać nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem
była budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej lub sanitarnej każda o długości co
najmniej 300 m i średnicy co najmniej DN 500 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem
była budowa lub przebudowa sieci wodociągowej z rur żeliwnych o długości co najmniej 300m i średnicy co
najmniej DN 300, oraz
Powinno być:
1.1.4. wykonać nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem
była budowa lub przebudowa kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej lub sanitarnej każda o długości co
najmniej 300 m i średnicy co najmniej DN 500 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem
była budowa lub przebudowa sieci wodociągowej z rur żeliwnych o długości co najmniej 200m i średnicy co
najmniej DN 200, oraz
Numer sekcji: IV.2.2

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:617365-2019:TEXT:PL:HTML
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/05/2020
Powinno być:
Data: 19/05/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/02/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


