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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: Gmina Kolbuszowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 690581666
Adres pocztowy: ul. Obrońców Pokoju 21
Miejscowość: Kolbuszowa
Kod NUTS: PL823
Kod pocztowy: 36-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fryzeł
E-mail: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl 
Tel.:  +48 172271333
Faks:  +48 172272939
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kolbuszowa.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.kolbuszowa.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługowąi
administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz
zniezbędną...
Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2020

II.1.2) Główny kod CPV
45262700

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
„Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługowąi
administracyjną, budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym wraz zniezbędną
infrastrukturą techniczną” realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej KoleiAglomeracyjnej
– PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” orazw ramach projektu
pn.: „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowapoprzez nadanie nowych
lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnymzagospodarowaniem ich
otoczenia”.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Na przedmiot inwestycji składają się następujące elementy:
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— nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny z częścią usługową
iadministracyjną,
— budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym,
— przebudowa placu dworcowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

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

23/06/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Kolbuszowiak
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-063378
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 098-232413
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/05/2020

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.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i
dokonywanejest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi 25.6.2020 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Powinno być:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą „klucza prywatnego”.
Otwarcie ofert nastąpi 10.07.2020 o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: ul. Obrońców Pokoju 21,
36-100Kolbuszowa, POLSKA – pokój nr 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 10:00
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Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/08/2020
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 10/07/2020
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


