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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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:
Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 – 
z podziałem na części
Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-133/22

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi wykonywanie w latach 2023 – 2024 usług i robót z zakresu letniego (LUD) 
i zimowego (ZUD) utrzymania dróg odnośnie dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa 
małopolskiego – w obrębie pięciu rejonów dróg wojewódzkich (jednostek terenowych Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Krakowie) – w ramach dwudziestu ośmiu (28) części zamówienia oraz w podziale na zakres 
podstawowy zamówienia oraz zakres opcjonalny zamówienia (w ramach każdej z części zamówienia).
Przedmiotowe zamówienie w ramach każdej z części obejmuje wykonywanie usług i robót z zakresu letniego i 
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich ujętych w ramach następujących grup robót: GRUPA nr 1 - naprawa 
korpusu drogi, GRUPA nr 2 - odwodnienie, GRUPA nr 3 - bezpieczeństwo, GRUPA nr 4 - estetyka, GRUPA nr 5 
- zimowe utrzymanie dróg, GRUPA nr 6 - remonty cząstkowe nawierzchni.

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

09/01/2023

mailto:i.gesiarz@zdw.krakow.pl
http://www.zdw.krakow.pl
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: zdwkrakow
Dane referencyjne ogłoszenia: 2022-204689
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 250-730529
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 23/12/2022

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: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/01/2023
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:
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2023
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 29/04/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/01/2023
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:730529-2022:TEXT:PL:HTML
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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: Usługi odśnieżania

No_Doc_Ext Number 2023-003804

Data wysłania 09/01/2023 12:37
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