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Ogłoszenie nr 540260588-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 630201-N-2019
Data: 29/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul.
Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26-628-88, e-mail
pzd@nowotarski.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 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: 1. W zakres zamówienia wchodzi przebudowa obu istniejących dojazdów do
mostu oraz zjazdów indywidualnych, a także wykonanie robót naprawczych w obrębie obiektu
mostowego w sposób określony parametrami naprawczymi ujętymi w opisie technicznym i na
rysunkach zawartych w dokumentacji technicznoprojektowej pn. „Ekspertyza stanu technicznego
mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr
1637K Harklowa-Tylmanowa oraz ekspertyza inwentaryzacyjnoprojektowa dojazdów do mostu”
oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa polegająca na budowie
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jednostronnego chodnika w miejscowości Knurów w km od ok. 0+250 do km ok 0+574
(skrzyżowanie z drogą gminną na Szlembark). 2. Wykonawca działając z upoważnienia
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zobowiązany jest opracować kompletną
dokumentację, pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska
oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia pozwalające na realizację robót
budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności (ostatecznych
/prawomocnych) pozwolenia na budowę i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID). 3. Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: 1) opracowanie raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem; 2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w
art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego. 4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z
którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji
projektowych, geodezyjno-prawnych oraz uzyskanie stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń
w ramach zadania projektowego pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece
Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w
miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych. W zakres
zamówienia wchodzi przebudowa obu istniejących dojazdów do mostu oraz zjazdów
indywidualnych, a także wykonanie robót naprawczych w obrębie obiektu mostowego w sposób
określony parametrami naprawczymi ujętymi w opisie technicznym i na rysunkach zawartych w
dokumentacji techniczno-projektowej pn. „Ekspertyza stanu technicznego mostu na rzece
Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K
Harklowa-Tylmanowa oraz ekspertyza inwentaryzacyjno-projektowa dojazdów do mostu” oraz
rozbudowa drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa polegająca na budowie
jednostronnego chodnika w miejscowości Knurów w km od ok. 0+250 do km ok 0+574
(skrzyżowanie z drogą gminną na Szlembark). 2. Wykonawca działając z upoważnienia
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu zobowiązany jest opracować kompletną
dokumentację, pozyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, w tym związane z ochroną środowiska
oraz uzyskać wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia pozwalające na realizację robót
budowlanych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w szczególności (ostatecznych
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/prawomocnych) pozwolenia na budowę i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (ZRID). 3. Zamawiający przewiduje jako prawo opcji: 1) opracowanie raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz innych dokumentów niezbędnych
związanych z jego sporządzeniem; 2) sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w
art.20 ust.1 pkt 4 Prawa budowlanego. 4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z
którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-12-11, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-12-12, godzina: 09:00
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