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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska
000168372
ul. Żaglowa 11
Gdańsk
80-560
Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Małkowski
Tel.:  +48 583205100
E-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl 
Faks:  +48 583205105
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.drmg.gdansk.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w dzielnicy Gdańska - Orunia - Św.
Wojciech - Lipce
Numer referencyjny: I/PNE/232/2018/TK

II.1.2) Główny kod CPV
71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Pełna nazwa zamówienia, która ze względów na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji
II.1.1ogłoszenia: "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy 3 tuneli dla pieszych w dzielnicy Gdańska
- Orunia - Św. Wojciech - Lipce (w ciągu ul. Sandomierskiej, Dworcowej/Smętnej - z doprowadzeniem na
przystanek PKP Gdańsk - Orunia oraz Niegowskiej - z doprowadzeniem na przystanek PKP Gdańsk - Lipce)
wraz z dokumentacją przedprojektową dla budowy przejazdu bezkolizyjnego dla samochodów w obszarze B
dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce pomiędzy ulicami Dworcowa/Smętna a Niegowską"

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

31/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

mailto:sekretariat@drmg.gdansk.pl
www.drmg.gdansk.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: DRMG
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-127831
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 164-374952
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 24/08/2018

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
Część nr: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: 3.
Zamiast:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacjiprojektowej
w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z co najmniej jednym drogowym obiektem inżynierskim, o
wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 400 000,00 PLN brutto.
Powinno być:
3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie
co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem opracowanie dokumentacji
projektowej w zakresie budowy lub przebudowy drogi wraz z co najmniej jednym drogowym obiektem
inżynierskim lub kolejowym obiektem inżynieryjnym, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub
wyższej 400 000,00 zł.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/10/2018
Czas lokalny: 11:10
Powinno być:
Data: 12/10/2018
Czas lokalny: 11:10

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374952-2018:TEXT:PL:HTML

