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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Skarb Państwa. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie.
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Polska
Osoba do kontaktów: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Tel.: +48 222092362
E-mail: schada@gddkia.gov.pl
Faks: +48 222092474
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gddkia.gov.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie STEŚ z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o
Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”
Numer referencyjny: GDDKiA.O.WA.D-3.241.42.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz
z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa Obwodnicy
Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61”

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-103657
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 144-297300
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 27/07/2017
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: pkt. 1 a)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
wpostępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określającychczy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeniewykonawcy;
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
wpostępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określającychczy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeniewykonawcy;
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 07/09/2017
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 08/09/2017
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Czas lokalny: 12:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

