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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: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL21
Adres pocztowy: ul. Głowackiego 56
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 30-085
Państwo: Polska
E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl 
Tel.:  +48 124465810
Faks:  +48 124465702
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdw.krakow.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (...) – etap 2: budowa obwodnicy 
Niepołomic – z uwagi na brak miejsca cała nazwa podana jest w Sekcji II.1.4)
Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-19/22

II.1.2) Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Cała nazwa zamówienia (w związku z z niewystarczającą ilością miejsca w Sekcji II.1.1) nie było możliwe 
wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym punkcie):
Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej 
Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic.
Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi 
klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych 
na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z 
drogą krajową 75 (km 7+432 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi 
(tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi 
wojewódzkiej.

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

mailto:i.gesiarz@zdw.krakow.pl
http://www.zdw.krakow.pl


2 / 3

20/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zdwkrakow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-074275
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 098-267399
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 17/05/2022

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: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
(...)
Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi 
klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych 
na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z 
drogą krajową 75 (km 7+432 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi 
(tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi 
wojewódzkiej.
Powinno być:
(...)
Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi 
klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych 
na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z 
drogą krajową 75 (km 7+437 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi 
(tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi 
wojewódzkiej.
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi 
klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych 
na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z 
drogą krajową 75 (km 7+432 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi 
(tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi 
wojewódzkiej.
(...)
Powinno być:
Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi 
klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych 
na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z 
drogą krajową 75 (km 7+437 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi 
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(tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi 
wojewódzkiej.
(...)

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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Nowy formularz

Twoje ogłoszenia

Profil użytkownika

Wyloguj się

Menu użytkownika

Skontaktuj się z nami Klauzula Prawna Zarządzane przez Urząd Publikacji Góra strony

EUROPA > eNotices > Strona potwierdzenia wysłania

Strona potwierdzenia wysłania

Strona potwierdzenia wysłania

Państwa  ogłoszenie  zostało  przesłane  do  publikacji  w  Suplemencie  do  Dziennika  Urzędowego  Unii
Europejskiej. Potwierdzenie statusu ogłoszenia zostanie przesłane do Państwa pocztą elektroniczną.

W przypadku niepowodzenia procedury wysyłania zostaną  Państwo także poinformowani, a ogłoszenie
wróci na listę "Formularze do wypełnienia".

Oficjalny tytuł PL-Kraków: Roboty drogowe

No_Doc_Ext Number 2022-076121

Data wysłania 20/05/2022 10:16

Dostęp do Twoich formularzy

Ta strona jest częścią portalu

Formularze dla zamówień publicznych
polski (pl)
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