Ogłoszenie nr 500092551-N-2018 z dnia 26-04-2018 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550948-N-2018
Data: 26/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 29108712000000, ul. ul.
Wrzosowa 44, 25211 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 200 17 48, e-mail
pzd@pzdkielce.pl, faks 41 344 51 45.
Adres strony internetowej (url): www.pzdkielce.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.pzdkielce.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik I - informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3/K/2018 1) Krótki opis
przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Bieżąca konserwacja dróg
powiatowych – roboty odwodnieniowe na terenie Obwodu Drogowego w Stachurze (gminy:
Strawczyn, Łopuszno, Miedziana Góra, Mniów, Piekoszów, Zagnańsk i Masłów). Przewidywany zakres
robót: -renowacja rowów śr. głębokości do 35 cm – 4000 mb, -renowacja rowów śr. głębokości
powyżej 35 cm – 500 mb, -ścinanie poboczy (śr. gr. namułu 15 cm) – 16000 m2, -wymiana rur bet.
Ø40 pod zjazdami – 15 mb, -wymiana rur bet. Ø50 pod zjazdami – 15 mb, -oczyszczenie przepustów
Ø40 i Ø50 z namułu (śr. zamulenie 50%) – 25 mb, -oczyszczenie przepustów Ø60 i Ø80 z namułu (śr.
zamulenie 50%) – 15 mb, -wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur bet. Ø40 – 8 m, wykonanie ścianek czołowych prefabrykowanych dla rur bet. Ø50 – 4 m. 2) Wspólny Słownik
Zamówień(CPV): 45233141-9, 45112100-6, 45232452-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli
zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 0,0 Waluta: 4) Czas
trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data
zakończenia: 2017-11-30 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji
30,00 Czas reakcji od złożenia dyspozycji 10,00 6) INFORMACJE DODATKOWE:

