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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: Województwo Podkarpackie
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581324
Adres pocztowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4
Miejscowość: Rzeszów
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 35-010
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jan Jarosz
E-mail: j.jarosz@podkarpackie.pl 
Tel.:  +48 177476344
Faks:  +48 178501761
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.podkarpackie.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn.:Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA Zakup
taboru wraz z budową zaplecza technicznego–Budowa punktu obsługi technicznej wraz z zapleczem
Numer referencyjny: OR-IV.272.2.61.2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną
przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne
służyć będzie dla potrzeb utrzymania pojazdów kolejowych przeznaczonych do obsługi taboru połączeń
PKA, jak również dla utrzymania pozostałych pojazdów kolejowych, których właścicielem jest Województwo
Podkarpackie w trybie procedury Zaprojektuj - Wybuduj.

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

21/04/2020

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

mailto:j.jarosz@podkarpackie.pl
www.bip.podkarpackie.pl
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Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: rzeszow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-175523
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 245-601912
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/12/2019

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: C1 lit. b
Zamiast:
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie
kierowania robotami związanymi z budową lub przebudową kolejowych obiektów budowlanych przy realizacji
minimum 1 inwestycji z zakresu budowli kolejowych, obejmujących drogi szynowe i urządzenia zasilania
elektrotrakcyjnego, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści milionów
złotych brutto), nieprzerwanie przez cały okres budowy lub przebudowy, do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie;
Powinno być:
b) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy w rozumieniu Prawa budowlanego w zakresie
kierowania robotami związanymi z budową lub przebudową kolejowych obiektów budowlanych przy realizacji
minimum 1 inwestycji z zakresu budowli kolejowych, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 30 mln zł brutto
(słownie: trzydzieści milionów złotych brutto), nieprzerwanie przez cały okres budowy lub przebudowy, do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: C15 lit. d
Zamiast:
d) 1 robotę budowlaną z zakresu budownictwa kolejowego, obejmującego łącznie drogi szynowe i
urządzenia zasilania elektrotrakcyjnego, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto każda
(słownie:trzydzieści milionów złotych brutto).
Powinno być:
d) jedną robotę budowlaną z zakresu budownictwa kolejowego, o wartości inwestycji nie mniejszej niż 30 mln zł
brutto każda (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto).
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 11:00

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601912-2019:TEXT:PL:HTML
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Powinno być:
Data: 08/05/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


