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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 507169-N-2020

Data: 30/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 60778879000000, ul.

Krochmalna  13j, 20-401  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 665 700, e-mail

zamowienia@zdm.lublin.eu, faks 814 665 701.

Adres strony internetowej (url): https://biuletyn.lublin.eu/zdm

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9) Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu jest: Termin wykonania zamówienia – 4 lata od daty od daty zawarcia umowy, w

tym: 1. Opracowanie koncepcji rozwiązania budowy układu drogowego (w tym co najmniej po 2

warianty przebudowy skrzyżowania ulic: Sławinkowska – Zbożowa – A. Zelwerowicza i

obiektów inżynierskich zgodnie z OPZ Zadania I) - w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w terminach: 1) w zakresie

projektów budowlanych wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wystąpienia z

wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia

na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – do 30 kwietnia 2021 r. 2) w zakresie projektów

wykonawczych wraz z pozostałymi elementami – do 30 czerwca 2021 r. 3. Wykonawca

sprawował będzie nadzór autorski od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych
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realizowanych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej

umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż

do upływu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Termin wykonania zamówienia – 4 lata od daty od daty

zawarcia umowy, w tym: 1. Opracowanie koncepcji rozwiązania budowy układu drogowego

(w tym co najmniej po 2 warianty przebudowy skrzyżowania ulic: Sławinkowska – Zbożowa

– A. Zelwerowicza i obiektów inżynierskich zgodnie z OPZ Zadania I) - w terminie 21 dni od

daty zawarcia umowy. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w

terminach: 1) w zakresie projektów budowlanych wraz ze wszystkimi materiałami

niezbędnymi do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację

inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych – do 30

kwietnia 2021 r. 2) w zakresie projektów wykonawczych wraz z pozostałymi elementami – do

17 sierpnia 2021 r. 3. Wykonawca sprawował będzie nadzór autorski od daty zawarcia umowy

z Wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową

stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

robót budowlanych, nie dłużej niż do upływu 4 lat od daty zawarcia niniejszej umowy.
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